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مةمقلى

فيه،آراؤهموتعددت،الختانأمرفيبئنآاختلافآوالفقهاءالمحذئونأختدف

الأنثى:خفاضوبخاصة

والأنثى.الذكوعلىواجبالختانأنإلىذهبمنفمنهم

الأنثى.فيسنةالذكو،علىواجبأنهإلىذهبمنومنهم

فيهما.سنةإنه:قائلوهن

الأنثى.فيمكرمةالذكر،فيسنةإنه:قائلومن

نجدالأنثىخفاضتجاهالإسلاميةإلأمةتعيشهالذيالوأقعالىنظرقوإذا

مواقفهم!تباينتقدالمسلمين

عندووقف،سئةأووأجبأنهعلى،بالخفاضقاممن-قليلوهم-فمنهم

يؤخ!.لاومايؤخذفيماالشرعحد

وألاعتدالط،ال!قصدحدوتجاوز،بهالأخذفيأفرطمنكثير!وهم-ومنهم

!المحدودةغيوالتجاوزاتع!فخملأ،السنةوفقاليسيربقطعيكتففلم

به،يأخذولم،وأغفلهالأنثىخفاضأهملهن-الأكلبيةوهم-ومنهم

أولياءلأن،مخفوضاتغيوالمسلماقطفتياتناأغلبيةل!وجدناأليومنظرنال!وأنناحتى

عنهينجممماوبخوفهم،عندهمالمشاهدبالوأقعمتعللينالأمر،هذاتركواأمورهن

فيمكرمةإنه:قالطمنبقولط-كذلك-ومتعللين،وبدنيةنفسية،بالغةأضوأرمن

الأنثى.

إلىالمسلمينورجوع،الإسلاميةالصحوةعصرالحاضر،عصرنافيأنهكما



وما،ويعفونينهلون،الصافيةوينابيعه،الأصليةمصادرهوإلى،الحنيفدينهم

أفواجآ،الثهدينفيودخولهم،!لإسلامكثيريناعتناقمنالصحوةهذهاستتبع

أن!مومعلوم،والنحلالمللومختلف،الطوائفشتىمن،السنبهمتقدمتممن

؟الإسلامفيخقانيمحكمعقفماذا،مختونينغير

بأنهتامةقناعةعقالإسلاماعتنقممنهؤلاءمنواحدآأنهنالأذكروإني

وبتحقيتي،بهنفسهفأخذ،أعماقهفيوتغلغل،روحهأشوبتهوقد،القيمالدين

انسلاخآينسلخحتى،بهالسنوتقدمكبر؟،مع-الختانوهو-فيهالإسلامشعار

،ظهرهوراءنبذهاالتيعقيدتهمنتامآأنخلاعآوينخلع،القديمةنحلتهمنكاملأ

،إزاءهعليهيجبوما،الختانم!موقفهفييستفتيهالمسلميزعلماءأحدإلىفهرع

يريدالذيالرجلمنكانفما،إسلامهيكملحتى،يختتنأنعليهيجببأنهفأفتاه

محهدحديثطبيم!إلىذهبأدطإلانفسهفيالإسلامشعاروتحقيق،دينهإكمال

جراءمنبهولحق،إياهخقانهفيفأخطأ،الجراحيةالعملياتوبإجراءبالتخرج

منفصلهعليهترتبالذفيالأمر،عملهعقتخلفهإلىأدت،بالغةأضرارذلك

هذا،بعمل!!حاقهعلىالخيرأه!!فساعده،حالتهيشكوذلكبعدوجاءني،وظيفته

!الختانعمليةفيوخطئهالطبيب!تجاوزنقيجة،رجولتهيمسضررمنلحقهمامع

مولياتهم،خفاضفيتفريطهمأومور،الى6أولياءإفراطمنتقدمماوإزأء

من،الثهدينفيتدخلوالتيةيرحمبعديومآالحتزايددالمتتابعةالأفواجهذهوإزاء

العمالةلكثافةنظرآ،أخليجأ*و-فىبوبشأصة،الأصقاخومختلف،البقاعشتى

وعسعاء.صباحآالإى+هوسعطئاتطالعناحسبما،المسنميمغيرمنالوافدة

وأضحتعليها،إسضوءأصثقماءهـإ،الق!يةهذهتجليةأمحمحثم!تأصبحفقد

إلىمدفوعآوجدتنيتموممتنصابها،فيالأموروضعء!ومدخةماسةالحاجة

أصولوفق،وروئةأناةفيوفق!ها،حجيتهأوبيانثإهـأستهاالختاتأدلةاستعراض

ودرأية.روايةالتحديث

لدفيترخح،فريقكلآدلةفيالنظروإهعانوأ،ستقصاء،البدثطولوبعد

النحوعلى،الأنثىفيالخفاضوسنيةالذكر،فيالخخانبوجوبالقائلينأدلة

الشيءبأخذوألاكتفاء،بالتهذيبالاجتزاءمن،إليهالخاتنةجم!موالرسولأرشدالذي

الدراسة.هذهفيموضعهوماعلىأليسير،



وسنيةالذكر،فيالختانوجوبمنإليهوانتهيتووخحتهاستخلصتهوما

معيتفقوما،جهةمن-مبينهوكما-الدليليؤيدهماهو،الأنثىفيالخفاض

ثانية،جهةمنأمووهجميعفيوإلاعتدالالقصددينالإسلامأنمنمقررهوما

.يقولونكماذميمالأمورقصدطرفىفكلا،تفريطولافيهإفرأطفلا

:فصولأوبعةعلىيشتملأنالبحثمنهجيةأقتضتوقد

.الختانمشروعية:الأولالفصل

.الختانحكم:الثانيالفصل

.بالختانالمتحلقةالأحكام:افمالثالفمل

الأقلف.أحكام:الرابعالفصل

والرشاد.والعونوالسداد،التوفيق:أسألوأدثه

مجيبسمميعإنه
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الأولىالفصل

الختاقمشرومحية

اللغة:فيالختان

الذيالغلامخئنإحداهما:كلمتانوالنونوالتاءالخاء:فارسابنقال

الذكر.م!تالقطعموضعوالختانيعذر،

.القومفييتزوجالذيوهوالضهر،وهو،الختن:الأخرىوالكلمة

والختانة،،الختانوالاسمختحآ،يختنهماوالجاريةالغلامختن:اللسانوفي

فيوالأنثىالذكر،المختون:والختينللنساء،والخفض،للرجالالختن:وقيل

الخاتن،صناعة:والختانة،مختونةوجارية،مختونكلام:يقالسوأء،ذلك

القطعوموضعالذكر،منالختنموضع؟والختان،الغلامالخاتنف!ل:والخثن

الجارية.نواةمن

الإعذأرلقطعهماويقال،والأنثىالذكرمنالقطعموضعهومنصور:ابوقال

وأعذرهما:عذرآ،يعذرهماوالجاريةالغلاموعذر،الختان:والعذرة.والخفض

ختنهما.

خفضوقيل،للغلامكالختانوهىخفضآ،يخفضهاالجاريةخفض:ويقال

والختان،للمرأةالخفضأنوالأعرف،الرجلفعبفاستعمل،ختنه:خفضآالصبيئ

ختن.وللغلام،خفضث:للجاريةفيقال.للصبيئ

تقطع،التيالجلدةهيوالغرلةوالقلفة،وأقلفأغلفيسئىالمعذوروغير

وصارقلفتهفسختالقمرفيولدإذاالغلامأنالعربوتزعم:عبيدةأبوقال

كالمختون.



تترتبالذيوهو،ألحشفةأسفلعلىالمستديرالحرفهو:الرجلفختان

.الفرجفيتغييبهعلىالأحكام

فيالحشفةكابتفإذا،الفرجفوقالديككعرفجلدةفهيالمرأةختانوأما

التقيا.فقدتحاذيافإذأختانها،ختانهحاذىالفرج

واسم،القطعبعدتبقىالتيالجلدةوهى،للمحلاسمالختانأنوالمقصود

الخاتن.وهوللفعل

)1(.وليمتهإلىالدعوةعلىالختانيطلقوقد

:الشرعفي

)2(.اللغويمعناهعنالختانللفظالفقهاءأستعماليخرجلا

ختن،مصدر-المثناةوتخفيفالمعجمةبكسر-الخظنحجر:ابنيقول

،مخصوصعضومنمخصوصبعضقطع-سكونثمبفتح-والخثن،قطعأي

ولموضع،الخاتنلفعلاسموالختان"الاختتان"مسلمعنديونى!روأيةفيووقع

هنا)3(.المرادوالأول"الختانانالتقى"إذأ:عائشةحديثفيك!أيضآالختان

العشووعية:أدلة

ه!:ذلكعلىوالأدلةوالنعساء،ورهـجا!م!ثىهـالختاذ

أدثهرضيهويرةأبيعقوغيرهماالشيخانروىفقد،ا!ئص.غخعاتمنإنه-أ

الختسان،:خمس"ا!فطرة:يقولع!ي!الثهرسولصمت:قالعنه

المودود:وتحفة)ختن(المنيروالحصباح،والصحلى،أ(!رب:--.اللغ!مقاييسمعجم)1(

152.

326،:أوالمجموع،04:أالإراداتمنتهىوشرح621،:أالجبمنحشرحانظر:)2(

.4:167والاختيار؟8،.أوأ(صغني،المطيعيتحقيق

الحديث.تخريجول!قي034،:15:الجاريفتح)3(

15



الأباط")1(.ونتفالأظافر،وتقليم،الشاربوقصوالاستحداد،

الطبيعةعلىوتطلق.خلقهأولموجودكلعليهايكونالتعبالخلقة:والفطرة

بعيب.تشبلمالتيالسليمة

تعالى:قال

الثه!)2(.لخلقتبديللاعليهاالناسفطرالتيالثه)فطرة

والتمجيز،الحكملإصابةاستعداد:الفلاسفةاصطلاحفيالسليمةوالفطرة

)3(.والباطلالحقبين

قال:قالعنهالثهرضيهريرةأبيعنوغيرهماالشيخانيرويهفيمالمج!وقوله

)4،:!ك!يهألثهرسول

يمخسانه،اوينصرانهأويهودانهفأبوأه،الفطوةعلىيولدإلامولودمن"ما

جدعاء"؟منفيهاتحسونهل!معاء،بهيمةالبهيمةتنتجكما

ةلطهارا،2:ومسلم،(7926)نأستئذا،1-97!(+/\9885،19)للباسا-77:ريلبخاا(1)

:وأبوداود،)2756(الأدب-44ل!ذبهـأت،)-،صنجحالنبيصفة-94والموطأ،)257(هـه

،(292)الطهارة-أ:ماجهوابن،921،921/:9/:والنساائيأ،المعبودعون(!18")الترجل

.5931()والبغوي،941:أضاخحيئهقي،؟99/،14"،2:922،923،283وأحمد

35.:الآية:الرومسورة)2(

،"3ة.3:والكليات)فطر(،الوسيطالمعجم)3(

علىيولدمولود)كلبلفظعنهروايةوفي،امحدثمفبئهذأ(؟913،)1358الجنائز-23:البخاري)4(

منما)بلفظ(8562)52-22لتدرا-؟6:ىلمحسلم،(5831)يثلحدا(00لفطرةا

والموطأ:،(..الفطرةعلىأمهتلدهإنسان)حطو،(..أضفرةأهفهعلىيولد)منو،(..مولود

وأحمد،(9684)السخة:أوددبووأ،(312)6لمالقدر-33:والترمذي،(25)الجنائز-61

135(،-)128حبانابنصحيحتقريبفيالإحسانوأنظهـ:شاكر،أحمدتحقيق)8976(

السنةشرحفيوالبغوي،(07421-41)67السننومعرفة،(002)87الرزاقعبدومصنف

(48-5)8.
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تبديللاعليهاالناسفطرالتيالفه:)فطوةعنهأدثهرضيهريرةأبويقولثم

!.القيمالدينذلكاللهلخلق

)1(.الحقوالدينةلإسلاميةالفطرةمعناه:قيل:الفيوميقال

إلىءالعلصأكثرذهب:الخطابيفقالالفطرةشرحوأماحجر)2(:ابنقال

الأنبياء.سننمنأنهاوالمعنىقالوا:،غيرهقالهوكذأ،السنةهنابالفطرةالمرأدأن

ا!خوج.فينعيمآبوجزموبه،الدينبالفطرةالمعني:طائفةوقالت

بأن،إسحاقأبووالشيخ،الماورديجزم:المهذبشرحفيالنوويوقال

الخطابي،ذكرهماالصدخأبنواستشكل،الدينالحديثهذأفيبالفطرةالمراد

،مضافحذفعلىأنهالمرأدلعل!كن،السنةمعنىمنبعيدالفطرةمعنى:وقال

صحيحفيقال،الصوابهوالخطابينقلهالذيبأنالنوويوتعقبهالفطرةسنةأي

الإبط،ونتف،قعالشاربالسنة"من:قال!يحالنبيعنعموابنعنالبخاري

قيسيمالا،أخرىروايةفيجاءبماالحديثف!رماوأصح:قالالأظفار"وتقليم

هـ.ا0البخاري

نسخمنشيءفيقالهالذيأرولمهذأ،علىالملقنابنشيخناتبعهوقد

أبيحديثمنوكذا"الفطرة"بلفظعموابنحديثمنفيهالذيبل،البخاري

فيعوانةأبيعندعائشةحديثفيالفطرةموضعبالسنةالتعبيروفعنعم،هريرة

وغيرهحا.والنسائيمسلمروايةفيكما""الفطرةبلفظأخرىوفي،روأية

الؤهى،علىويطلقطولأ،ا!شقالفاء:بفتحالفطرأصلى:الرأغبوقال

.مثالغيرعلىالإيجاد:والفطرةالإيجاد،وعلى،الاختراعوعلى

فاطرومنه،المبتدأةالخلقة:الفطرةأصلى:شامةأبوقالحجر:ابنوقال

"الفطرةعلىيولددموله"كل:ع!م!موقوله،خلقهنالحبتدىءأ!،والأرضالسموأت

فطرالتيالثه)فطرة:تعالىقولهإلىإشارةوفيه،عليهخلقهاللهأبتدأماعلىأي

عليها!.الناس

)فطر،.المنيرالمصباح()1

"!2.ةأ:الأصولجامعوأنظر:933،:01ةالباريفتح)2(
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إليلأداهنظرهإليهيؤديهوماولادتهوقتمنتركلوأحدكلأن:والمعنى

حنيفآللدينوجهك)فاقمقبلها:تعالىقولهويؤيدهالتوحيد،وهو،الحقالدين

الثه!)1(.فطرة

وينصرانه".يهودأنه"فأبواه:بقولهعقبهحيثالحديثيقيةفييشير!!اليه

فاعلهااتصففعلتإذاالأشياءهذهأنالب!حديثفيبالفطرةوالمرأد

علىليكونوأ،لهموأستحبهاعليها،وحثهمعليها،العباداللهفطرالتيبالفطرة

.صورةوأشرفهاالصفاتأكمل

إلىالبابحدثحافيالفطرةالبيضاويالقاضيرذوقدحجر:أبنقال

هى:فقال،والسنة،وال!دين،والجبلة،الاختراعوهو:معناها،فيوردمامجموع

فطروأجبليأمروكأنها،الشرأئععليهاواتفقتالأنبياء،أختارهاالتيالقديمةالسنة

عليها.

فأتمهن!)2(.بكلماترئهإبرأهيمابتلى)وإذ:تعا!ىقال-2

بهاأبتليالتيالكلماتمنالمرادفيكثيرةأقوالالآيةهذهتفسيرفيأثر

ذكرهمابالكلماتالمرأدأنمنالقرطبيإليهذه!!اأصحها،السلامعليهإبراهيم

،بالطهارةاللهابتلاه:قالالآيةفي،عباسأبنعن،طاوسابنعن،الرزأقعبد

وألاستنشاق،،والمضمضةالشاربقصرالجسد:فيوخمس!،الرأسفيخمس

والاختتان،،العانةوحلقالأضفار،تقليمالجسدةوفيالشعر،وفرق،وا!سواك

بالماء.والبولالغائطمكانوغسل،الإبطونتف

)3(.القرآنظاهروهو4إبواهيمهوأتمفالذيا!قواطهذأوعلى:القرطبيقالط

الصحيحينفيهريرةأبىحديمثالختانوجوبطأدلةذكرقيوسياتي

لاالسلامعليهإبراهيموأن(بالقدومسنةثمانينابنوهوإبراهيم)اختتن!فوعآ:

35.:الاية:الرومسورة(11

.124:الآية:البقرةسورة21(

،165:أكثير:وابن342،:01:الباريوفتح،89515،:2ةالقرآنلأحكامالجامع31(

.451:أ:والماوردي،275:أ:لطبريوا
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أمروقدمنقولأ،جماءقدذلكوأن،أدثهمنأمرعنإلاس!نهمثلفيذلكيفعل

ملةاتبعأنإليكأوحينا)ثم:تحالىقولهفيجاءكما،إبراهيمملةباتيإع!لخي!النبي

حنيفا*!)1(.إبراهيم

مسلمرواهمامنهانذكر..متعدد!بووأياتالختانينالتقاءالحديثفيورد3-

اختلف:قالط،أبيهعن،هوسىأبيبنةبوث!أبيروايةمنالغسلوجوبفي

والأنصار.المهاجرينمنرهطذلكفي

الماء.منأوالدفقمنإلاالغسليجبلا:الأنصاريونفقال

الغسل.وجبمافقدخالطإذابل:المهاجرونوقال

عائشة،علىفاستاذنتفقمت.ذلكمنأشفيكمفأنا:موسىأبوقال:قال

شيء.عنأسألكأنأريل!إني!(المؤمنينأميا)أو!أماهيالها:فقلتلىفأذن

التيأمكعنهسائلأكنتعماتسألنيأنتستحصيلا:فقالت.أستحييكوإني

قال.سقطسطالخبيوعلى:قالت؟الغسليوجبفما:قلت.أمكأنافإنما.ولدتك

وجبفقد،الختانالختانومس!،الأربعشعبهابينجلس"إذا:لمج!ي!اللهرسول

")2(.الغسل

غيبةعنديتصورلالأنه،حقيقتهباالصم!المرادوليسحجو)3،:ابنقال

والمراد:.!بالإجماعالغسليوجب-الإيلاجقبلىالحسرحصلولو،الحشفة

.المحاذاة

بنسعيدعن،جدعان+تفيدب!محليعن،عيينةا+تس!الشطأشعيوروى

.1331الآنيا.النحلسورة،1)

نأ،المسيببنسعيدعن)71(الطهارة!2:مالكورواه)934(،9!9/الحيف-3:مسلم)2(

الختانمسإذا:يقولون5طنوا،لمجخالنبيزوجوعائشحة،عفانب!كأعثىا-+الخطاببنعمر

ومصنف)061(،ماجهوابن.163،164أخالبيهقيوأنظرة،مع!وجبفقد،الختان

411:أ:خزيمةابنوصحيح(،51!13وألآثارالسننومعرفة،6(3.-)!39الرزاقعبد

17!().

إكمالطالطوإكما،لم4:2:النوويبشرحمسلموانظر:،بتصرف93آ-593:أ:الباريفتح)3(

.2:112:المعلم
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عائشةفقالتالختاني!!التقاءعنعائشةسألالأشعريموسىأباأن،المسيب

،الختانالختانمسأو،الختانانالتقى"إذاع!و:اللهرسولقال:عنهاالثهرضي

")1(.الغسلوجبفقد

و"اختلف")"(و"ألزق")3("جاوؤ")2،بلفظةمتعدد!برواياتجاءوقد

إذابكرأ6(:أبوالقاضيقالفقد،الألفاظهذهظاهرالمرا!وليسو"أصاب")5(

معنىوهكذأ:الناسسيدابنقال.الملاقاةوقعتفقدالفرجفيالحشفةغابت

به،إلصاقه:بالختانالختانإلزا!قومعنى،ودأناهقاربهأي:الختانالختانمس

ظاهو.المجاوزةومعنى

وعليه،والمرأةالرجلمنالقطعموضععلىيطلقالختانأن!رفناأنوسبق

مغيبها،يستلؤممنهاشيءليسإذ،الحشفةمغيبصت-كفاية71(الأبييقولكمافهو-

صدقعليهوضعفلو،الجماعفيالذكريممئطلا،الفرجأعلىفيالحرأةختانلأن

..بإجماعالغسليجبولا،الألفاظبقيةعليهتصدقوكذلك،ولاقاهم!هأنه

أ8(.الحشفةمغيبعنكنايةجمجعهاأنفثبت

وموجودآ.معروفآكانالأنثىختانأنعلىيدلوهذأ

2(

3(

5(

6(

7(

8(

134:أالحبير:وتلخيص،227923،،6123::أحمد:وانظر36-37،:أ:الأم

)658(.الطهارة-أ:هاجهوا-؟8،:أةالرايةونصب)018(،

:6ةوأحمد75(،73،)72الطهارة-2:ومالك،(أ؟01،9)8الطهارة:الترمذي:انظر

.أآ،165:أ:والبيهقي،135،161

:7:الحديثواختلاف،المعبودعون(2)13الع!ارة.دأو؟وأبو،47،211ة6:أحمد:ائظر

09+

.6:265:أحمد.اثظر

!79ة6:أحمد:نظرأ

.261:أ:الأوطارنيل

.2:121:المعلمإكمالإكمال

61(،)1الطهارة-أ:ماجهوابن،178؟2:وأحمد!؟.:4:النوويبشرحمسلم؟أنظر

ومسلم:،57:أ:الآثارمعانيوشرح،166:أ:والبيهقي85،-4\لم:أ:الرايةونصب

ومنحة112،113:أ:والدارقطني693،ةأ:الباريوفتح)348(،87الحيض3-

95.:أالمعبود:
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فيالطبرانيرواهمامنهانذكر!.الأنثىخفاضتخصاخرىأدلةوهناك-4

ختانة،عطيةلأمفالعقمهالنبيأن،مالكبنأنسعن،حسنبإسنادالأوسط

بالمدينة:كانت

"أأ،الزوجعندواحظى،للوجهأسرىفإنه،تنهكيولا،فأشميخفضت"إذا

أ2(.القطعفيالمبالغة:والنهك.الموأةخفضفياليسيرأخذ:بالإشماموالمواد

المشووعية:حكمة

والنظافة،،الطهارةمزيدمنهاتعد!يدةمصالحمنفيهلماالختانشرع

.الشهوةوتعديل،الخلقةوتحسين،والتزيين

،لعبادهسبحانهأدثهشرعهاالتيالشرأئعمحاسنمنالختان)3(القيمأبنقال

عليها،فطرهمالتيللففرةمكملفهو،والباطنةالظاهرةمحاسنهمبهاويجمل

:2للألبانيالصحيحةالأحاديث:وأنظر،حسنوإسناده"الهيثميقال5:172الزوائدمجمع،)1

3،525::والحاكمالمعبود،عون19524(الأدبدأود:وأبو)722،،بعدهاوما353

)966،067673،1245-2:الصمد:اللهوفضل)1857(،4:73الحبير:وتلخيص

،41:091المعبودعونفيجاءحتى،الأنثىخفاضأحاديثحولالكلامكثروقد9124،،

الاحتجاحيصحلا،مخدوشةمعلولةضعيفةوكل!ا،كثيرةأوجهمنرثفيالمرأةختانوحديت

..بها

والذي:البرعبدابنوقال،تتبعسنةولا،إلمهيرجعخبرالخخانفي--ألمنذهـ:3.اوقال

الأحاديت:فيرواياتهذكرأنبعدالألبانيوقال،للرجالأ!خئان-"اسمملمتعليهأجمع

يعطيأنيبعدلا،متباينة،ومخارجمتعددةطرقمنلحديثاءمجيلكن3؟7-3؟آة2:الصحيحة

..الهيثميالأولىالطريقحسنوقدسيمالا،الحسندرجةإلىبها-.خضي،قو.للحديثذلك

ختانأنفيالآثاربعضوذكر،صحجحوالشوإهدالطرقبهذهممحديثةوبانج!ت:قالثم

حسنالذيالطريقإلا-سبقكما!ضعيفةالطرقكل:قلت.محميةلصشرمعروقكانالنساء

الحديثدرجةتعدوفلالغيرها،حسنةوي!علهاالضعيفةشلكيضدتتفي،إسثادهالهيثمي

)الح!ن،.

.10778لم4:77ةالأصولجابم)2(

.186-؟18:الحو-*بأحكامالمودودتحفة)3(
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الحنيفية،لتكميلالختانمشروعيةوأصل،إبراهيمملةالحنيفيةتماممنكانولهذا

ووعدهإمامآ،للناسيجعلهأنوعدهال!حلامعليهإبرأ!يمعاهدلماوجلعزالثهفإن

نسله،يكثووأن،صلبهمنوالملوكالأنبياءيكونوأن،كثيرةلشعوبأبايكونأن

ويكون،منهممولودكليختنوأأنالعهدعلامةنسلهوبينبينهجاعلأنهوأخبره

وهذا،إبراهيمملةفيللدخولماعلمأختانفا،أجسادهمفيميسمآهذاعهدي

علىصئغة!)1(أدثهمنأحسنومنأدثه)ضثغة:تعالىقولهتأولمنلتأويلموافق

.الختان

أيامسبعةعليهفأتىولد،لهمولدإذاكانواالنصارىإن)2(:عباسابنقال

،الختانمكانبهليطهووهبذلكفصبغوه،المرموديةماءلهيقالل!مماءفيغمسوه

تعالىأدلةفردحقآ،نصرأنيآصارالآنقالوا:ذلكفعلوأفإذأتطهير،الختانلأن

.الإسلاموهي،صبغةأحسنأدثهعمبغةأيأدثه!)صبغة:قالبأنعليهمذلك

الختانعلىالصبغةفجرت،إبراهيمأختتن،الختان:الصبغةالفراء:وقال

الماء.فيالغممانألصبغهم

الصليب،لعبادوالتعميدالصبغبمنزلةللحنفاءفالختاك)3(:القيمابنقال

صارالآن:ويقولون،المعموديةفييصبغونهمحينبز!م!مأولادهميطفرونفهم

:فقال،الختانميسمهاوجعلالحنيفيةصبغةللحنفاءسبحانهألثهفشرعنصرأنيآ،

!.صبغةإلثهمنأحسنومنألثه)صبغة

فإنولهذابها،المعلمإليهيضافلمن!لامةالسماتسبحانهاللهجعلوقد

كلإلىمنهايضافمايكونحت!!،السماتبأنواعومواشيهمدوابهميسمونالناس

اللهفجعل،أمةبعدأمةفيمتوأرثةالسمةهذهتكونقدثم،بسمتهمعروفآإنسان

ا!عبودية،بنسبةإليهوين!سب،وملتهدينهوإلىإليهيضافطلمنعلمآالختانسبحانه

.الختانب!ممةعرفدينهفيإنسانحال!طإذاحتى،والحنيفية

.138:الآية:البقرةسورة(11

.أ؟5-2:441:القرطبي()2

.186المولو!:بأحكامالمودودتحفة)3(
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ويخىه)1(-جموجمرابنقال-كماالإسلامالمرادأنياواضحالآيةسياق:قلت

منفإنكلوعلى..الفطرةمنوالختان،الفطرةدينوالإسلام،الففرةالمرادأو

ديننابهأتىمايويد،منجزاتمنإليهأنتهىوما،الحدي!العلمأنالإسلامروعة

مأمونالدكتورالأستاذوهو،المتخصصينالأطباءأحدأستشارةفبعد،الحنيف

الكوبت،جمامعة،الطببكطيةوالولا!ةالنساءأمرأضأستاذإبراهيمعليالحاج

فيه:جاءبتقريروافانا

بعضتتراكمحيت،الرحمعنقبسرطانالزوجةإصابةمنوقايةالذكور!تان

إلىالأوساخهذهتنتقلوبالتالىالذكر،حشفةتغطيالتيالجلدةتحتالأوساخ

منالأوساخهذهأنالباحثيقبعضذكروقد،الجماععندالداخليةالأنثىأعضاء

النساء)2(.عندالرحمسرطانمسببات

الذيالجلدمنالقطعةهذهالتصعاقتمنعأنهاالرجالطهارةفوائدمنوأيضآ

الذكر.مقدمةوتكيس،البولمجرىفيانسدادآيسبب

ألخقان:أمةالعوب

عليهإبراهيمسيدناعنتوارثو!االعربعندهتأصلةمحادةا!ختانوكان

فيالأقلفذمكثروقد،عندهمالمستقذراتمنالقلفةكا!طثمومن،السلام

فرآه،الحماممعهدخلحينمنهوسخرقيصر،استهجنالقيسفامرؤ،أش!ارهم

:قالحيث،أقلف

ال!مصجنىمطأقلفلأنم!كاذبةغيريميفآحلفتإني

ذلكوفي،مختونمسلمبأنهيفخرالض!رانيللأخطلهجاثهفيوجوير

:يقولحيث،مختونغيرأقلفبأنه،لهوتعيير،بالأخطلتعريض

معذورأ3(مسلمإنيحاشا!إلههمالصليبجعلوأفتيةفي

:أ:الماورديوتفسير،188:أ:كثيرابقوتفس!ير،571!57":أ:الطبرقيتافسير:انظر11،

.74!-2:372:القاسميوتفسير،261

.7291لندن،العلميةط618يهورسبدالكاتبالموجزةالولادةوءالنصأمراضكتاب:انظر21(

.(أقلف،أعذر(اللسان31(
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.كثيرةالأقلفذمفيعنهمالمأثورةوالأخبار

حديثمنالبخاريروايةفيجاءولهذا،الختانبأمةتدعىالعربوكاذت

قدالختانملكالنجومفينظرتحينالليلةرأيت)إني)1(:هرقلعندسفيانأبى

شأنهم،يهمنكفلاإليهود،إلايختتنليس:قالوا؟الأمةهذهمنيختتنفحنظهر،

أتىأمرهمعلىهمفبينمااليهود،منفيهممنفيقتلوا،ملككمدائنإلىواكتب

هرقلاستخبرهفلمالمج!،اللهرسولخبرعنيخبرغسان!ل!بهأرسلىبرجلهرقل

عنوسأله،مختتنأنهفحدثوه،إليهفنظروالا؟أم!وأمختتنفانظروااذ!بوا:قال

ظهر/إ.قدالأمةهذهملكهذا:!وقلفقال،يختتنونهم:فقالالعرب

:يقولا!عاصبنهشامجعلوالرومالمسلمينبي!أجنادينوقعةكانتولما

عبادبشعارفذكرهم،السيفعلىلهمصبرلاالقلف!ؤلاءإن،المسلمينمعشريا

)2(.منهمالأرضوتطهير،عليهمالحنفاءإقداميوجبمما!رجعله،الصليب

!!!

79،:أةالمصطفىبأحوالالوفافيلمج!ميهالنجيخخأ!هـنفهـ:)7(،الوحيبدء-أ:البخاري)1(

والعلل،8:224:الزوائدومجمع،2:95اسصيو:والمعج!92!،:أ:والخطيب

علىالزرقانيوشرح،151:نعيموأبو،2:263:واسبداي!،2!أ-171:أ:المتناهية

ةأ:والطبقات،1،53:الكبرىوالخصائص35،:أ:الأفاوعيون،124:أ:المواهب

.81:أ:المعادوزاد،525-402:أ:الخميسروتاهـيخ،2:206:والحستدرك531

.187:المودوتتحفة)2(
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الثافيالفصلى

السختانح!ك!م

مقدمة:

بالنسبةسواء،الختانحكمفي،متباينةواتجاهات،مختلفةآراءللأئحة

أسلفنا!كما-المشروعيةجمعآعلاتفاقهممعهذلااللموأة،بالنسبةأوللرجل

مذهبكل،الفقهيةالم!اهبأقوالطنعوضأنالبحثمن!جيةعليناتفرضوهنا

هذامثلفياتباعهيجبالذجمماالعلميأنمن!جهونظرنافيوهذأحدة،على

أمام-وردتكما-الأقوالتحونحتىالفق!اءآرأءفيهتختلفالذيالمقام

هذهنناقشثمعليها،أدلتهمونورد،اتجاهاتفيذلكنلخصثمالقارىء،

..دليلهنظرنافييقولىألذجمماالحكمترجيحمع،الأدلة

ا!رجالى:ختان:أولأ

إ-سجاس:ختا-فيالفقهاءأقواليإليك

الحنفية:مذهب

لوالتيالشعائرمنويعتبر،الرجالحو!شيستالختالىأنإلىالحنفيةذهب

وخصائصه،الإسلامشعائرمن!لأنهأدممطا!أتقاتلهمتركهعلىمصرأهلىاجتمع

كالأذان.

)1(.عليهيجبوالرجلتركهوأ!،إلسجالحقىفيسنةالختالت:وقالوأ

المالكية:مذهب

الإمامعنذلكروي،الرجالحقفيسنةالختانأنإلىالمالكيةوذهب

الكافي،فيالبرعبدأبنذكرهوكذاالموطأ،شرحالمنتقىفيجاءكحا،مالك

خليلالشيخوأكد،المذهبفيالراجحأنهالجليلمنحفيعليش!الشيخوذكر

27.ة6315،ةأالقديرةوفتح،4:167الاختيار:)1(
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وأجبالختانأنأ!الكيةامنسحن!دنقولومقتضى،مؤكدةسنةإنه:فقالسنيته

للرجمال)أ(.بالنسبة

.غيرهالمازرييحكولم،فرضغيربالسنةواجبالختان:التلقينوفي

واجبة.سنة:الرسالةوفي

تجزلمعلةولاعذركيرهنالختانتركمنأنمالكعنحبيبابنوروى

ردفيمؤثرالمروءةتركأنعغديذلكووجه:الباجيقالط،شهادتهولاإمامته

)2(.شهادتهتقبلفلم،المروءةتردفقدعذر،غيرمنإلاختتانتركومن،الشهادة

ألشافعية:مذصا

قال،الرجالحقفيواجبالختانأنإلىالمثطفعيةفقهاءجمهورذهب

بهوقطع،الشافعيعليهنصالذيالمشهورالصحيحالمذهبوهو:النووي

الجمهور.

الرأفعيسنة(كونهأأيحكاه:النوويقال،الرجالحقفيسنةهو:وقيل

شاذ)3(.وهو:قالثملنا،وجهآ

حكاهكذأ،السلفمنكثيربذلكقالط،واجبالختان:المجموعوفي

القيم:ابنوقال،الخطابي

واجب.الختان؟الأنصاريأسعيدب!ويحيى،والأوزأعيوربيعهالشعبيقال

أسلملو:قالحتىعطاءالقدماءمنالختانبوجوبقال:الباريفتحوفي

أ4(.يختنحتىإسلامهيتملمالكبير

الحنابلة:مذصا

)3(.الرجالحقفيواجبالختانأنإلىالحنابلةوذهب

ومنح،-2:136137أ-هـ؟اعبدلابنوالكافي7،232::للباجيالموطأشرحالمنتقى)1(

.436!3:المسالكإرشعادشرحأركالمفوأسهل،621:أ:الجليل

.2!ه-2ث3:8:اسجليلوموأهبط،7:232:للباجيالموطأشرحالمنتقى)2(

وفتح،4:253:المحتاجومفحي،المطيعيتحقيق327-326:أ:المهذبشرحالمجموع)3(

.51:1،34342:الباري

س!.45:ا09:الباريوفتح،162المودود:وتحفة326،:أ:المجموع)؟(

86-85::أوالمغني،154:الإراداتمنتهىوشرح85،:أ:القناعكشاف)5(
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للذكو.بالنسبةالختانحكمفيوافقهمومن،المذأهبآراءهيتلك

:نهاتجاا

اتجاهين:فييتلخصالآرأء!ذهومجموع

واجب:الختان-الأولألاتجاه

منسحنونوقول،الشافعيةعندالممقسهوروالصحيع،الحنابلةمذهبوهو

،الأنصاريسعيدبنويحيى،والأوزاعي،وربيعة،الشعبيقولوهو،المالكية

السلف.منكثيرقولطهو:الخطابيقالوكماوعطاء،

؟بالوجوبالقائلينأدلة

أهمها:،كثيرةأدلةإليهاألضرناالتيكتب!مفيبالوجوبالقائلونأوردوقد

،المختونمنالعورةكشفويجوز،البلوغشارفأوبلغلمنيشرعالختان-أ

فلو،حرأمإليهاالنظروأن،واجبالعورةسترأنوالأصلإليها،الخاتنونظر

أجلمنعورتهإلىبالنظرالمختونحرمةهتكجازلماالختانيجبلم

نقله،سريجبنالعباسأبوالدليلبهذاالاحتجاجعنهنقلمنوأقدم،الختان

لابنالمنسوبالودائعكتابفيرآهأنهالنوويوذكوومخيره،الخطابيعنه

الاستدلالع!عبروقد:شامةأبوقال،عنهيثبتأظنهولا:قال،سريج

كالشيخ،مختلفةبعباراتسريجابنبعدالمصنفينمنجماعةالعورةبكشف

إسحادتىوأبي،السرخسيالفرجوأبي،الحسينوالقاضيحامد،أبي

.المهذبفيالشيرازي

فيوالغزالي،الخلاففيكتابهفيال!يرازيإسحاقأبوأعتمد:النوويقال-2

كقطعيجزلميجبلمفلو،سليمعضوقطعالختانفقالوا:قياسآ،الوسيط

.بالقصاصوجبإذاإلايجوزلاسعليمةكانتإذاقطعهافإن،الإصبع

وأتباعهحامدأبواحتج:فقالآخر،قياسآالباريفتحفيحجرابنوذكو

وأجبآفيكونتعبدآ،أجسدامنيستخلفلاعضوقطعالختانبأنكالماوردي

السرقة.فياليدكقطع

فيإلايشرعلاوهو،النفسعلىعظيمألمإدخالالخظنفيةالماورديقال3-
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،الأولانا!طوقد،وجوبأو،عقوبةأو،لمصلحة:خصالثلاثإحدى

الثالث.فثبت

منالمسلميعرفوبه،الدينشعارعنلأنه،واجبالختان:الخطابيقال-4

فيودفن،عليهصليمختونينغيرقتلىجماعةبينمختونوجدلوحتىالكافر

المسلمين.مقابر

المسلمبينبهايفرقالتيالحثحعائرأظهرمنالختانإن:القيمابنوقال

علىالوضوءووجوب،الخيلوزكاةالوتر،وجوبمنأظهرفوجوبه،والنصراني

ووجوب،رعفأوتقيأأواحتجم!تعلىالوضوءووجوب،صلاتهفيقهقهمن

وجوبمماذلكوغير،الأرضعلىالضربتينووجوب،المرفقينإلىالتيمم

منهم،الأقلفيعدونيكادونلاالمسلمينإنحتى،وأقوىوجوبهمنأظهرالختان

إلىأدىولو،يختتنأنعليهيجبالكبيرأنإلىالفقهاءمنطائفةذهبولهذأ

تلفه.

هويرةأبيبحديثيحتجأنالختانوجوبعلىالحجحأحسن:البيهقيقال-5

سضة،ثمانينبعدألسلامعليهإبرا!يم"اختتنمرفوعا:الصحيحينفيالذي

"أأإ.بالقدوموأختتن

تعالى:اللهقالوقد

حنيفآط!)!".إبهـإهيمهنةاتبعأذإليكأوحينا)ثم

خصالهيفأتحهقإبساهيمبهنابتليأنفيالكلماتأنعباسابنعروصح

وأجبآ.يكونبماالظلبفييقعإنماوألابتلاء،الختاتومنهن،ا!فطرة

أمرعنإلاسنههتلفيذدلفيفعللاالسلا!عليهإبراهيمإن:الماورديقال

الله.من

فيال!ث!يخأبوفأخرجمنقولأ،جاءق!بحثآالماورد!قالهوماحجر:أبنقال

:8:والبيهقي،0237()151الفضائل-3؟:ومسلم81962(،الاستئذأن-97:البخاري()1

.()17476والآثارالسننومعرفة325،

.123:الآية،النحلسورة)2(
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انأمرالسلامعليهإبرأهيمأنأبيهعغرباحبنعليبنموسىطريقمنالعقيقة

الوجع،عليهفاشتد،بالقدومواختتنفعجل،سنةثمانينابنحينئذوهو،يختتن

نأكرهتربيا:فقالبآلتهنأمركأنقبلعجلتأنكإليهاللةفأوحي،ربهفدعا

)1(.أمركأؤخر

وهذا،فعلهفيماالسلامعليهإبراهيماتباعفيصريحةوالآية:النوويقال

كالسواكحقنا،فيسنةأنهعلىدليلقامماإلا،فعلهفعلكلإيجابيقضي

ع!يو.إبراهيمعلىواجةكانتالفطرةخصا!أنالخطابينقلوقد،ونحوه

وأالمختونفيهأذنوإن،عليهالإقدامللخاتنجازلماواجبآيكنلملوأنه6-

أوجبولا،دليلبهيردلمعضوقطععلىالإقداملهيجوزلافإنه،وليه

ولاذلك،لهيجوزلافإنه،إصبعهأوأذنهقنىفيلهأذنلوكما،قطعه

.بالإذنعنهالإثميسقط

سنة:الختان-الثانيالاتجاه

وهو،الشافعيةعندووجه،المالكيةمذهبفيوالراجع،إلحنفيةمذهبهو

.البصريالحسنقالوبهأحمد،أصحابمنموسىأبيابنقول

سنة:الختانبأنالقائلينأدلة

يأتي:بمالبشيتهالقائلونواستدل

طريقمناحمدروىفقد،بواجبوديس،سمنةالختانبأنالسنةتصريح-أ

:قال!ع!النبيأنأبيهعنأسعامةبنالمليحأبىعنالحجاج

للنساءإ)2(.ومكرمة،للرجالسنةأالختان

بلفظ:الإسناد،بهذأأيضآالحجاجطريقمنالبيهقيورواه

للنساء()3(.ومكرمة،للرجالسنة)الختان

342.:01:البالريفتح11،

75.:5أحمد:)2(

8.325::البيهقي)3،
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وتارةكذا،روأهفتارة،فيهاضطربوقد،مدلسالحجاجحجر)1(أبنقال

أبيوابن،شيبةأبيأبنأخرجه،المليح!بيوالدبعدأوسبنشدأدبزيادةرواه

الكبير.فيوالطبراني،العللفيحاتم

حاتمبيابقوذكرهأحمد،أخرجه،أيوبأبيعن،مكحولعنرواهوت!ارة

بنالوأحدعبد،عنهالراويمنأو،حجاجمنخطأأنهأبيهعنوحكى،العللفي

منقطع.ضعيفهو:البيهقيوقالزياد،

ممنوليس،أرطاةبنحجاجعلىيدورالحديثهذأالبر:عبدابنوقالط

به)2(.يحتج

فيالطبوأنيرواهفقد،حجاجروايةغييرمنأخرىطريقولهحجر:ابنقال

ضعيف،إسنادهذا:البيهقىوقالمرفوعآ،عباسابنحديثمنوالبيهقيالكبير،

الوليدروأيةمنوهو،رفعهيثبتلا:المعرفةفيوقالط)3(،موقوفوالمحفوظ

تدليسآ.فيهأنإلا،موثقونوروأته،عنهعكرمةعنعجلانابنعنثوبانأبنعن

)الفطرةوغيرهما:الشيخانرواهالذيالسابقالحديثفيقالع!يمالنبيإن-2

.(..الختان:خمس

..الإبطونتف،الشارببقصالاختتانجميه!النبيقردطالحديثوفيقالوا:

بواجبة.ليستهذهأنفيخلافولا،الخ

نإفقالوا:،القياسجهةمنالحديثبهذابالسنيةالقائلوناستدلكذلك

الأظفار.ك!صبالشرعوأجبآيكنفلمأبتداء،الجسدمنجزءقطعالختان

كالأذان.،وخصائصهألإسلامشعائرمنبأنهالختانسنيةعلىالحنفيةاستدل3-

كالصلاةواجبهومامنهاإنإذواجبآ،يكونالشعائرمنكاذماكلوليس

)6018(.4:82الحبير:تلخيص)1،

والآثارالسننومعرفة)1726،،465-458:أ:الاعتدالميزانانظر:)2،

.6:233:ش!يبةأبيابنومصنف-17483،،)17482

.،17483-)17482والآثارالسننومعرهشة،325-8:324:السثن:انظر)3،
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هوماومنها،الهديوسوق،كالتلبية،مستحبهوماومنها،والحجوالصيام

.وألختان،والأضحية،والعيدين،كالأذأدط،فيهمختلف

والأبيض،الأسود،:الناسع!مماللهرسولمعأسلمقد:البصريالحسنقال-4

فتشأنهبلغنيماأو،منهمأحطفتشفما،والحبشي،والفارسي،والرومي

منهم!أحدآ

أبيبنسالمحدثني:قالمعتمر،عنالمفرد،)1(الأدبفيالبخاريوروى

لهذا؟تعجبونأما:يقولالحسنسصعت:قال(حديثصاحبأوكانالذيال

فامر،ففتشهمأسلحواكسكر)2(،أهلمنشيوخإلىعمدالمنذر(بنمالك)يعني

!شم!الثهرسولمعأسلمولقد،ماتبعضهمأنفبلغنيال!ثشاء،وهذافختنوا.بهم

شيء.ع!فتشوافىا،والحبشي،الرومي

المختار:الرأي

أدلةلرجحان،للرجالبالنسبةوأجبالختانأنونرجحهنراهوالذي

إليها،الغيرونظر،العورةكشفالختانفيأنومعلومنظرنا،فىوقوتها،الوجوب

سترهوشرعآالوأجبأنإذشرعآ،بتحريمهاالمسلمالأمورمنوهذهإياها،ولمسه

.العورة

والنظر،أوجبفسترالسوءتين،السوءت!تغيرمنالعورةستوالواجبكالقوإذأ

.الخلوةفيالعورةستوبوجوبقيلحتى،حرمةأشدإليهما

،جدهعن،أبيهعن،حكيمبنبهزعنحسنبس!ندوغيرهداودأبوروىفقد

:قالنذر؟ث!امنهانأتيماعوراتنا!انثهرسولياقلت:قال

(.يمينكملكت!اأو،ؤوجتك!تإلاعورتك)أحفظ

)1251(.3:648:الصمداللهفضل)1(

تكثرلأنها،الكسكريةالفرأريجإليهاتنسبوأسعةكورة،الزرععاملمعناهكاشتكارمعربكسكر()3

سقيآخرفيالشرقيالجانبمنوحدها2،والبصرالكوفةبينواسطاليوموقصبتها..جدآبها

964.:السابقالحرجعالبحر:فيدجلهتصبأنإلىالنهر
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أإن:قالبعض؟فيبعضهمالقومكانإذأ!الثهرسولياقلت:قال

يرينها(.فلاأحديرينهاألااستطعت

:قالخاليآ؟أحدناكانإذا!الثهرسولياقلت:قال

(11(.الناسمنمنهيستحيىأنأحق)الله

لمالكنإليها،الغيرنظروحرمة،الحورةستروجوبعلىدليلفهذأقالوا:

الختانكانولو،الختانوجوبعلىذلكدلللخاتنإليهاوالنظوالعورةكشفجاز

لنظوالعورةكشفجمازإنه:يقالولا،أجلهمنالمحرمأرتكابجازلماواجبغير

لاالتيالمعاملةفيالنظو-فيعورةوهو-المرأةوجهوكشف،ومعالجتهالطبيب

منوالمداوةالعلاجفإن،واجبلغيرلمسهاأو،العورةكشفيستلزموذلك،ئجب

منها.للبنيةبدلاالتيوأسبابها،الحياةتمام

جائزالتعاملأجلمنإليهالنظوفإن،المعاملةفيالمرأةوجهكشفوأماص

شوعا.

لمالرجالمنأحدآأننسمعلم،المتوأليةوأحقابهاالإسلاميةالعصوروعبر

ذلكأنحتىتركهاوعدمفعلهاعلىأجمعوابل،الشعيرةبهذهموليهأونفسهيأخذ

الإسلامية.الأمةجماهيرمنالإجماعبمثابةعد

مختونغيربلغمنأنم!الفقهاء*كىهـهماأيضآ--الوجوبيقويومما

خشيوإنالكبعر،يختتن:قاقألفقهاءبعضانحتىفورآ،الختانعليهوجب

.الهلاكنفسهعلى

عليه.الإماميجبرهالاختتانعنامتنعإنالكبيرإنقالوا:أنهمكما

الفقهاءوتول،الهلاكخشيةعندالختانبوجوبالقائلالرأينؤيدلاونحن

.الهلاكخشيةجبرلاإذ،الامتناععندعليهبالإجبار

حديثهذا:وقال)4927(الأدب-44:والترمذيالمعبود،عون)8993(الح!ام:داودأبو11(

018-4:917والحاكم،4-5:3:وأحمد،(0291)النكاح-9:ماجهوابن،حسن

:2:التعليقوتغليق386،-385:أ:الباريفتح:وانظر،الذهبيووافقه،صحيح:وقال

.96-7:68-ةالأوطارونيلبعدها،وما915
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والكبير:والضعيفالمريضختان

وأ،الخلقةضعيفأومريضآ،كانلمنبالنسبةالختانحكمفيالكلاميبقى

وكانالإسلامأعتنقأم،البدايةمنمسلمآأكانسوأء،يختتنولمالسنكبيركان

.مختونكير

جراءمنالتلفخشية،مرضهمنيبرأحتىبهينتظرفإنهالمريضأما

شربأوقذف،منجلدحدعليهوجبالذيالمريضيؤخركماوذلك،الختان

هذامرضهفيعتبر،تحملهعلىويقوىمرضهمنيبرأحتىالحديقاملافإنهمسكر،

الأعذار.منعذرآ

يشظوفإنه،الختانألماحتمالعلىيقوىلاالذيالخلقةضعيفذلكومثل

يطالبولم،عنهسقطالاحتمالعلىقدرتهمنأيسفإن،ذلكعلىيقوىحتىبه

البرد.شدةحالةفيالباردبالماءالاغتسالعلىيقدرلاكمنوذلك،به

مأكبر،حتىألاختتانوتركمسلمآ،أكانسوأء،يختتنلمالذيالكبيروأما

أنه،بيانمنسبقماعلىبناءهذا،فينرأهالذيفالحكم،مختودنغيروهوأسلم

لسلامة!عروطذلكلكنوأمتمن!،أبااهةن-عليهويجبر،الختانعليهيجب

عنه!يسقطفإنه،عدلمسلمطبيبذلكوقرر،الهلاكعليهخيففإذأ،العاقبة

عليه.يقوىلاالذيأنكبيرالشيضعنالصوميسقطكما،الاختتانوجوب

خفاضالنساء:

النساء:خفاضفيألفقهاءأقوالوإليك

الحنفية:مذصا

للنساء.بالنسبةمكرمةالخفاض

البزأزيوجزم،الفقهنظمعننقلأالقديرفتعفيذلكجاءسنةإنه:وقيل

الأنثىختانكانولو،تختتنالخنتىبأنذللفوعللالنساء،حقفيسنةالختانبأن

الوجمال.حقفيكالسنةلاولكن،امرأةتكونأنلاحتمالط،الخنثىتختنلممكرمة

ختان:أقول،بقولهعليهعقبثم،البزأزيبهجزمماعابدينأبننقلوقد
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الخنثىحقفيسنةكانفلذا،يتركلاالرجلوختانرجلأ،كونهلاحتمالالخنثي

.للمرأةسنيتهذلكيفيدولا،احتياطآ

)11.عليهتجبرلاالمرأةتركتهلو:الحنفيةوقال

المالكية:مذصبا

عنعبرالجليلمنحوفيالنساء،حقفيمكرمةالخفاض:المالكيةوقال

نأمالكعنرويقدأنهالكافيفيالبرعبدأبنوذكر،مستحببأنهالأنثىخفض

والنساء.للرجالسنةالختان

قعىللنساءأحب:مالكقالفقدالخفاضأماالموطأ:شرحالمنتقىوفي

)2،.ا!رجالعلىهومامثلواختتان،العان!وحلقالإظفار،

الشافعية:مذصبا

وهو:النوويقالالنساء،حقفيواجبالختانأنإلىالشافعيةوذهب

الجمهور.بهوقطع،أسث!افعياعليهنصالذيالمشهورالصحيحالمذهب

:النوويعنهوقال،الرأفعيحكاهوجهوهو،سنةأنهالشافعيةعندوجهوفي

شاذ)3(.انه

الحنابلة:صبامذ

الإرأدات:منتهىوشرح،القناعكشاففيجاءفقد،الحنابلةأقوالوأختلفت

النساء،حقفيمكرمةالختانأدأذكرقدامةأبنلكنواصما،الإنثىختانأن

العلم.أهلمنكثيرقوأطهذا:قالثم،علعهنبواجبطوليس

.947-5:478ةعابدينوابن،63،1:27،:أالقدير:وفتح،4:167الاختيار:)1(

ومنح،-1137!113ة2ال!بم-:عبدلابنو-الكلافي،7:232:للباجيالموطأشرحالحنتقى)2(

.3:364:السالكإرشادشرحالمداركوأسهل،621:أ:الجليل

وحاشية،هـ4:32:المحتاجومغنى32،:8:المحتاجونهاية327،-326:أ:المجموع)3(

341.342-:01:الباريوفتحع،5:174:المنهجشنرحعلىالجمل
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،،ينزلولمامرأتهالرجلجامع)إذأأحمد:بنصالحقال:القيمأبنوقال

(11(.الغسلوباالختانانالتقى)إذأ:قال

عليهئدخلالرجلعنولشل،يختتنكنالنساءأنهذاوفيأحمد:قال

سنة.الختان:قال؟الختانعليهاأيجب،!ختونةيجدهافلم،أمرأته

؟الختانعليهاأيجباتختتنولمزوجهااخىتدخلالمرأةعنولمشل

شيئآ؟هذافيتعوف:فقال،حفصأبيإلىوالتفت،فسكت

فسكت.،سنةأربعونأوثلاثونعليهاأتىإنها:لهفقيكلا،:قال

حسن..قالتختتن؟أدتعلىقدرتفإن:لهقيل

المرأةعناللهعبدأباسألت:قال،الكحاليحيىبنمحم!وأخبوني:قال

تختتن؟،

يلتقيحينع!يوالنبيخبوفإذاونظرت:قالثمأشياء،فيهخرجتقد:فقال

:قال،منهبدفلا:اللةعبدلأبيقلت،اثنانهوإنماواحدآ،يكونولا،الختانان

فلا،الكمرةعلىمدلاةالجلدةفتلكيختتنلمإثهاالرجلأنوذلكأشد،الرجل

.أهونوالنساء،مأثميبقى

وجوبه.فيوأختلف،أطلأنثىأستحبابهفيخلافلا:القيمإبنقال

والنساء،الرجالعلىيجبإحداهحا:ةروايتانذلكفيأحمدوعن

:أوسبنشدأدحديثالروأيةهذهوحجةبالذكور،يختعوجإبه:والثانية

لهذأويحتج،والإناثالذكوربيننيهف!هـثلطنساء()2(مكرمة،للرجالسنة)الختان

،السلامعليهخليلهبهسبحانهأ!هـاللهكما،للرجالجاءإلمابهالأمربأنالقول

.لأمرهامتثالأففعله

عنروأيةوهو،المرأةعلىواجبأدختات:قالالإنصاففيالمرداويوذكر

وجزم،الأصحابجماهيروعليهمطلقآ،المذهبهذأ:المرداويقالثماحمد،

ذلك.فيالرواياتذكرسبق(1)

سنة(.)الختانللذكرالختانحكمفيالخانيالاتجاهأدلةمنالأولالدليلانظر:)2(

أ!



والمنثور،والوجيز،،؟الخلاصة،الذهبومسبوك،والمذهبالهدأيةفيبه

والرعايتين،؟والمستوعبوألصحرر،،الفروعفيوقدمه،وغيرهم،والمنتخب

اولى،هذا:النظمفيقال،وغيرهم،والفائق،البحرينومجمع،والحاويين

.وغيرهالهدايةشرحهفيالمجدونصره

علىمسلمةزوجةوتجبر،ألأنثىختانيجب:النهياوليمطالبوفي

أأ(.الكبرىالفتاوىفيتيميةوأبن،الفروعفيمفلحأبنقالوبه،ابتإنالختان

:اتجاهاتثلاثة

:اتجاهاتثلاثةفييتلخصالأنثىخفاضحكمأنيتبينسبقمما

الأولى:الاتجاده

المذهبوهو،الشافععةعندإلمشهورالصحيحوهوواجبا،الأنثىختانإن

الحنابلة.عند

إبراهيمملةكونهمن،للرجلبالنسبةالسابقةبالاستدلالاتللوجوبواستدلوا

العضوقطعوبأن،الختانأجل!نالعورةبكشفالاستدلالوكذلك،السلامعليه

لوجوببالنسبةبيانهاسبقالتيالأدلةآخوإلى.لوأجم!.ءلايكونلاالسليم

.الرجالعلىالختان

قالوا:(الغسلوجباالختانانالتقى)إذأ:السابقبالحديثأيضآاستدلواكما

كالرجل.إزالتهافوجم!فضلةهثاكولأن،يختتنبما(ضساءأذعلىدليلهذأ

.كالصلاةعليهالمسلمةؤوجتهإجبارمحدجاءت:كذأ!كوقالوأ

الثاني:الاتجاه

مالك،الإمامعنورواية،الحنفيةعن!قولوهو،سنةإلأصت!خفاضرإن

أحمد.الإمامعنوروأية،أفعي11حداث،الشافعيةعندووجه

وتحفة85،86-:أ:والمغني،04؟أ:الإراداتمنتهىكأت!+59،:أ:القناعكشاف11،

:أ:والفروع،!5:أ:النهيأولىومطالب،421-09:231ثوالإنص،291:المودود

.41!:النساءوأحكام،1006:فالكبروالفتاوى،133
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..للرجالسنيتهحكمفيوردتالتيبالاستدلالاتبالسنيةالقاثلونواستدل

.آخرهإلى..*الإسلامشعائرمنالختانوكون

تختنلمسنةالأنثىختانيكنلمولوتختت!،الخنثىبأنأيضآأستدلواكما

.الرجالحقفيكالسنةلاولكن،اعرأةتكونأنلاحتمال،الخنثى

التالت:الاتجاه

وبعض،الحنفيةأكثربذلكقالالنساء،حقفيمكرمةاومستحبانه

بالحديثلذلكواستدلوا،العلمأهلمنكثيرقولوهو،الحنابلةوبعض،المالكية

للنساء(.ومكرمة،للرجالسنة)الختان:السابق

المختاو:الرأي

الوجوبعلىدليليقملمأنهيتضحألأنثىخفاضفيالفقهاءأقوالمن

ثمومنللذكر،بالنسبةكانتإنماالوجوباستدلالاتوكل،بهقاللمنبالنسبة

عليهإبرأهيموختان،وإمامتهوذبيحتهالأقلفطهارةعلىحديثهميدوركالط

الأنثى.لخفاضبالنسبةالوجوبأدلةتسقطوبذلك،السلام

،للرجالسنة"الختانحديثسوىلديهم*ليللامكرعةبأنهالقائلينأنكما

للنساء".مكرمة

ممنوليس،ارطأةبنحجاجعلىيدورإلحديثهذاأنعرفناأنوشق

علىفعهحجةلاللاحتجاجيصلحلاأحديثاكوذومع:الشوكانيقال،بهيحتج

اصطلاخفيالسنةمنأعمالشارعلسانفيالسنةلفظةلأن،المطلوب

)1(.الأصوليين

للنساء.بالنسبةالختانبسنيةالقولنرجحولذلك

الاختتانوذكر،الحديث(..الختان،خمس)الفطرة:عليهالمتفقللحديث

نإ:بعضهموقال،سنةالفطرةخصالطأغلبالفقهاء:منكثيرقالطوقد،عامفيه

سنجتهترجيحلكنوالنساء،للرجالبالنسبةواجبالحديثفيالواردألاختتان

اقوكط.

.135:أ:الأوطارنيل:انظر()1
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الخخانأنفيهالوأردبالحديثالأخذمنأولىالصحيحالحديثبهذافالأخذ

للنسا!-مكرمة

قال،ذلكعلىدليلفيهأالغس!وجبالختانانالتقى)إذأ:حديثأنكما

ئدخلىالرج!عنوسئلى،يختتق!نالنساءأنالحديث!ذاوفيأحمد:الإمام

لععنة.الشتان:!الالخقان؟علي!اأيجب،مختونةيجدهافلم،أمرأتهعليه

ضضشما)إذ!:بالم!ينةكانتختانة،عطيةلأمقاللمج!هالنبيأنوحديث

الؤوجأ.عندوأحظى،للوجهألصر!فإنهتنهكيولا،فأشي

عهدعلىختاناتبايمدينةكانأنهإلىإشارةوفيه،حسقحديثأنهوسبق

إلىأرشد!نوالسعلا!الصلاةعديهالوسوكوأن،الختانيمارلم!ن،مج!ح!الفهرسول

بعدمللختانةوالسلامالصلاةعليها!وسولوتوجيهالاستقصاء،وعدمفيهالاعتدال

يقملمأنهوالحق:الشوكان!قال،السنيةدلي!و!ذأ،مجق!همنهتقريوأيعتبوالإنهاك

من)خصسحديثفيكما،ألسنيةوالمتيقق،الوجوب!لىيدلصحيعدليل

ألانتقاليوجبمايقومأنإلى،المتيق!علىالوقوفوالواجبا،ونحوه01.الفطرة

سعنة.أنهفثبت،عظالانتقاليوجبامايقمولم:قلثعنه)1(.

المفسك!:الخنث!ختالأ

يلي:ال!يصاا!خنثىختان!ماالفق!اءأقوالذك!إلىالبحثضوورةوتدفعنا

الحنمفي!:هذهب

لاالوجلىوختان؟رجافئكونهلاجتما!ما،سعنةالخنتىختانألطالحنفيةذ!و

أحتياطآ)2(.سعثةكانفل!ا،يتو!

الصال!ي!:هذهب

فإذالا!أ!االمشك!!انخنث!ي!ت!ه!:الفاك!ان!قا!الحطأبا:ال!وجآء

نقلأ،لأصمحمابناذللففيأز!م!صيعآ،المهماأوالفرجيهت،أ!ا!يختق،قلنا

السابق.المرجع)1!

.9!!:5:عابديقابقحاشية)!!
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يختتن،لاأنهالحق:وقال-سيأتيكما-ذل!فيالشافعيةخلافالحطابونقل

ذلئط)1(.علىتدلومسائله،الإباحطعلىأحظراتغديبقاعدةمنعلمتلما

الشافعالم!!مذصط

!فيكونوختانه،المشك!الخنثىختانيجب:الفتوحأبوالقاضيقال

بأدأالبغو!وقطعبختانهما،إلاإليهيتوصلولا،واجبأحدهمالأنجميعآ،فرجيه

وهفها:ا!نوو!قاليجوز،لاالإشكالعلىالجرحلأن،المشكلالخنثىيختنلا

الصختار)؟(.الأظهوهوالبغو!ذكرهالذي

الحنابلم!:مذ!ب

تقورحيث!نهاحتياطآ،المشكلالخنثىختانيجب:الحنابلةوقال

فييكونوختانهاحتياطآ،الصثسكلفيختنوالأنثىالذكرعلىالختانوجوب

)3(.فرجيه

نرجبح:

ذلككانالختانأمكقفإن،ثقبانالقبلىفيل!ميكونكثيرينأنمعلوم

كليهـمافيدثمك!كلأن-سبقكما-الضروريةالحصلحةلموامحاةاحتياطيآ،واجبآ

ا!عفوأنوبخاصة،الاثنانقهـكأحدهصافييمكنلمال!انفيهما،كانوأمكق

التناسلية،أعضائهع!)ا!جلدة(الكا*نبا!غشاءوفعحين،وج!أنهحقيقتةظ!وت

وعدمه.التنفيذإم!اثحيثمن،ا!مسلمالع!لللطبيبيتركفالأمر

اطةا!وجاختانفيقطعهيجؤىءما

الوجال:ختانشىقف!يجؤلىءفيماالفقهاءأقوال!!الي!

ا!حنفالة:مذ!ب

رأس!تغط!االقيا!جلدةكلىهوتصعهالمقذاهـالواجبأنإلىالحنفيةذهم!

نصفمنأكثوقطعفإنينظو،كدهاالجلددتقطعول!،ا!صحيختنفلوالذكر،

!يه!-د58؟ط!ةالحطاب!)1

.-4:35:الححتنهماومغخي،8!3:أ:المجموع!)!

85.:أةالقناعوكشاف،!3:أ:الإهـا!اتمنتهىشوح)3!
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لعدم،بهيعتدختانآيكونلادونهفماالجلدةنصفقطعوإنختانآ،كانالجلدة

وحكمآ)1(+حقيقةالختان

المالكية:مذهب

الساترةالجلذةهوالختانفيقطعهالواجبالقدرأنإلىالمالكيةوذهب

الذكر)2(.لوأس

ال!ثمافعية:مذهب

تغل!التيالجلدةقطعالوجلختانفيالوإجبأصحابنا:قالالنوويقال

ثانيآ،الباقيقطعوجببعضها،قطعفإنكلها،الحشفةتنكشفبحيث،الحشفة

يكفيأنهعندي:قالأنهكجأبقصتالوافعيوحكى،وغيرهالحرمينإمامبهصرح

رأسها.تدويرا!قطعيستومحبأنبشرطقلوإن،القلفةمنشيءقعا

الذيالمشهوروانصحيح،ضعيفشاذكجأبنقالهالذيوهذأ:النوويقال

31(.الحشفةيغطيماجميعقطعيجبأنهقدمناهماالطرقفيالأصحاببهقطع

الحنابلة:مذهب

فيالبركاتأبوفال،الحعشفةجلدةأخذهوالواج!أنإلىالحنابلهوذهب

أكثرهاعلىاقتصووإن،الحشفةجلدةالرجلختانفيويؤخذ"الغاية":كتابه

جمع.قولوهو:المنتهىشرحفيقالجاز،

بنمحمدأخبرنى:الختانفييقطعماذكر:جامعهفيالخلالوقال

:قالالختانة؟فييقطعكمأحمد،سفلقال،حذثهمزيادب!الفضلأنالحسين

الحشفة.تبدوحتى

سئلتمسألةاللهعبداباياقلت:قالالميصونيالملكعبدوأخبرني:قال

نصفجازقدالختانكانإذا:فقاليستقص!،فلمعبيآ،ختنخئانعنها:

أرتفعتهىغلظتوكلما،تغلظالحشفةلأنبه،يعتدفلافوقإلىالحشفة

.947-5:478:عابدينابنحاش!ية)1(

3.364::المداركأسهل)2(

345.:01:الباريوفتح53،،ة4:المحتاجومغخي327.:أ:المجموع)3(
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عليهالإعادةفإن:لهقلت،أخافالنصفدونكانتإذا:ليقالثيم،الختانة

ورأيت،عليهيخافإيش:لىقال.الإعادةعليهيخافقدولعلهجدا،شديدة

وسمعته،أسفلإلىالحشفةنصفمنأقلفيالختانةكانتإذأالإعادةسهولة

الختانة)1(.فيهتتيسرأنبدلاشيءهذأ:يقول

فالنسا!:خفافيقطعهءيجزىما

:-القيماب!قالكما-عذرتمانوللمراة

بكارتها.:اهماإحد

بينالفرجأعلىفي،الديككعرفوهيقطعها،يجبالتيهيةوالأخوى

تخفضلمنوششحبط،كالضواةأصلهايبقىقطعتوإذا،الشفرين

كلها.ا!جلدةتؤخذفلا،قحيفلاأنالجارية

وقال،الاسمعليهينطلقماالموأةختانمنالمستح!:الباريفتحوفي

،كالنواةالذكر،مدخلفودتىفرجها،أعلىفيتكونجلدةقطعختانها:الح!اوردي

أستئصاله.دون،مثهالمستعليةالجلدةقطعوالواجح!الديككعرفأو

الجلدةمنجزءتطعهوالأنثىخفضفيالمجز!ءالقدر:الجليل!حوفي

أسرىفإنه،تنهكيولا)احفضي:عطيةأملخبرتستاصل،ولا،الفرجبأعلى

الوجه،للوناشردتىأي:وألصرى،تبالغيلاأي(الزوجعندوأحظى،للوجه

.الجماععندألذأي:وأحظى

ويندب،الفوجفوق،الشفرينبينالناتئةاللحمةقطعالصغير:الشرحوفي

.الجماعولذة،الوجهبريقيضعفإلاستئصاللأن،المبالغةعدم

كاصما،الاستئصالعدمعلى!اتفاقهمهناونلاحظالفقها-92،،قالوبمثله

ذلك.عنالنهيفيصريح-سبقكما-عطيةأمحديثلفظأننلاحظ

.591:المودودوتحفة،524:أ:الإرادأتمنتهم!شرح()1

والشرح621،:أ:الجليلومنح034،:01:البارىوفتح،191-591المودود:تحفة)2(

نيل:وانظر،524:أ:الإراداتمنتهىوشرح327،:أ:والمجموع312،:أ:الصغير

.134:أ:الأوطار
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قلفاءكانتفإذاشهوتها،ثعديلالمرأةختانمنالمقصود:تيميةابنقال

.الشهوةشديدةمغتلمةكانت

أكثر،الرجالإلىتتطلعالقلفاءفإنالقلفاء!ابنيا:المشاتمةفييقالولهذا

نساءفييوجدلاماالإفرنجونساءالتترنساءفيالفواحشمنيوجدولهذا

مقصوديكملفلا،الشهوةضعفتالختانفيالمبالغةحصلتوإذأ،المسلمين

)أ".باعتدالالمقصودحصلمبالغةغيرمنقطعفإذأ،الرجل

الخفاض:عندفاع

بأننكتفي،عامةالختانعلىالمسلمعنكيومنعنيفةحملةهناك!ذاومع

فيمسلممائتينحوبأن:9!91لما!أ/1فيالقبسصحيفةفيجاءمامنهانذكر

للذكوربالنسحةسواءأالطت!نبت!ويمصدوتأوامويقاومولتوهمقتلوابلغاويا

.والإناث

وحشية،بأنهتصمه،بالذاتاهناثاخفاضعلىأ!رممطعنيفةحملةوهناك

ينجمالإناثخفضأدنعلىتقوم،الإلصملاهعةالأمةعل!ودخيلةغريبةحملةو!ي

هجر!!إصابة،النزيف:هثلى؟ا!ص!يةالناحيةمن،بالفتاةتلحقسيئةأضرارعنه

و!ذأض!الخفاعمليةإجراءسوشعنتن!أضرار،منهناللفماآ!وإلى،البول

النفسعة!الناحيةمنعليهاا!كبيرأثرهله-شكلا!

عمليةأصلإلىالأضرارهذهيوج!وأأدتيستطععوألمنفسهالوالتوفي

الفق!اء،أقوالمنسبقومايث،الحد!فيجاءماوف!عرفنا-كماض!الخفا

العمليةأبهاتتمالتيالسيئةالممارسةإلىودوهاوإنصا

الخفاض:أنواع

النساءأمرأضأستاذإبراهيمالحا!مأهودنالدكتورتقريوفيجاءمانذكروهنا

عمليةمماوسةكيفيةأن!عببان!كق،الكويتبجامعةالطببكليةوالولادة

الخفاض:

!!!أهـ.أولىطالمنجديالرحمنعبدجمع11-:21:الإسلامشيخفتاوىمجموع)1،
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وحكعهةالأولالنوع

يزأدوقد-سبقكما-الفرجأعلىفيتكونالتيالجلدقطعةإزالةبهيقصد

ذلك.على

.للشرعمخالفةوالزيادة،سبقماوفقمحصود،الأول:قلت

وحكمه:الثان!النوع

فتحةلتضييقوذلكمنهما،أجزاءإزالةغيرمن،الصغيرينالشفرينخياطة

المهبل.

.!للشرعمخالفوهو:قلت

وحكمه:التال!النوع

فيممارستهبدأتوالذي،الفرعونيالخفاضباسمويعرف،الأنوأعأشد

)1(.الفراعنةأيامعلى،القديمةمصر

الشفرينومعظم،الصغيرينوالشفهـيرالبظرإزالةتتمالنوعهذاوفي

صغيرةفتحةوتتوكأ(صهبل،فخحةلقناال!اخبين،خياطةعمليةتتمثم،الكبيرين

الحيض.مو6،االبوسلخروج،المثبلىمنالأسفلىالجزءفيجدآ

الدموية،الأنسجةوفي!ماي!،أحجىاالشفريربينيقعال!الصغيراذوالشفراذ

حساسية.أحنسيةإالأعضاءأكثوالبظرمعويشكلان،والأعصاب

وهو،البولفتحةفوق،أتارجيةالتناسليةالأعفم!ءمقدمةفيفيقعالبظرأما

الرجل.ذكرحشفةتهـحصيبهفيويشبه،الموأةعندحساسيةالأعضاءأكثو

والتهابالحاد،النزيف:مثل،الحضاعضأتمنكثيرالنوعهذاويصاحب

بواسطةيحملإنهخاصة،أسموتا!ثوالصدو5،التناسليوالالتهاب،البولمجاري

)2(.الجراحيةأححباتبادرايةلهنوليسطبيآ،مؤهلاتغيرنساء

.8191لن!نط.سون!أند.ب.ث!كاقي،المرأةتشويهضدكاب:انظر)1،

الله-عبددولهحاجرقيةالكاتبة:االممرضاتألم-%شريقيافي،النساءعندالطهارةكابانظرة)2،

.8291لندنزدط
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البولمجاريالتهابيحدثفقدالبعيد،المدىعلىالمضاعفاتأما

هذهإزالةفإن،ذلكإلىإضافة،والأو-أمالأكياسونمو،الفرجوتليف،المزمن

بالبرودوإصابتها،الجماععندالأنثىاستجابةعدمإلىيؤديالحساسةالأعضاء

وفي،الجماعفيصعوبةمن،الزواجعندكثيرةمصاعبتحدثوقد،الجنسي

المهبل!فتحةلتوسيع،-خواحيةبعمليةللقيامبالأطباءيستعانبعفالأحيان

فلموعليه،أدثهلخلقوتغيرتعدلأنهشرعآ،مردودكسابقهالنوعوهذا:قلت

.والاستئصالالجورعدممراعاةمع،المشروعالأولالنوعإلايبق

أرشدقدع!يطهالرسولأنلوجدواالنبويةالسنةإلىهؤلاءرجعفلوثمومن

قطعها،الصثروعالفضلةقطعيكونأنيعدولاالأمروأدط،الاعتدالإلىالخاتنة

الأنثىفييقتصربأنهصرحواحيث-عرفناكماالجمهور-عليهأجمعماهووهذ!

القطع.فيمبالغةدونيسيرشيءقطععلى

الاختصاصذواتإلىالعمليةأسندتلوأنهإلىتقدمماكلمنونخلص

غ!يم،الرسولتوجيهاتوفقبهافقمن،دينهنبأمورالفقيهات،الطبيباتالنساءمن

الزوجين،منكلعلىبالفائدةتعودشكلاإنهابلضرر،أدنىدونالعمليةلتمت

وأسرىللمرأةأحظىبأنهالاستئصالوعدمالتهذيبهذاالحديثعللحيث

،والتعاونالعفةإلىسبيلأالخفاضيكونوبذلك،الزوجعندوأحظى،للوجه

الزوجين.بينالمودةوأستمرأر،الألفةودوأم

:الختانوتت

.الختانوقتفيالفقهاءأقوالوإليك

الحنفية.مذهب

تسعبلغإذا:وقيل،يبلغحتى:فقيل،الختانوقتفيالحنفيةاختلف

فلاأ1(.وإلا،ختنالختانألميطيقكانمتىوقيلعشرآ،وقيل،سنين

للختانيقدرلمعنهالثهرضيحنيفةوابو!الهدايةعلىالعنايةشرحفيوجاء

والمتاخرون،إجماعولانصذلكفييردولم،بالشرعالمقاديرإذمعينآ،وقتآ

.4:761:ختيارلاأ(1)
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،بعدهأوولادتهمنالسابعاليوموبعضهمعشر،إلىسنينسبعمنقدرهبعضهم

)1(.السابعبعدأوالسابعاليومختنآعنهماالثهرضيوالحسينالحسنأنرويلما

،بمدةمقدركيرأي،معلومكيرالختانوقت:عابدينابنحاشيةفيوجاء

حتىبالختانفيؤمربلغها،إذأبالصلاةيؤمرلأنه،الحنتقىفيكذأ،سنينسبعوقيل

فلاقليلأذلكفوقكانوإن،فحسنمنهأصمغركانوإن،التنظيففيأبلغيكون

قبله.عليهتجبولا،للطهارةلأنه،يحلغحتىيختنلاوقيل،بهبأس

الأشبه،وهو،بطاقتهالعبرة:وقيل،سنةعشرةأثنتاوقيل،سنينعشروقيل

فلذأشيء،فيهومحمديوسفأبيعنيردولم،بوقتهليعلملاةحنيفةأبووقال

)2(*المشايخاختلف

العالكالة:مذهب

مالكاختارهماعلىالصبا،زمنهوالاختتانوقتأنإلىالمالكيةوذهب

من:مالكعنوقيل-الرواضعسقوطبعدأسنانهنبتتطالذيأيالإثغار-وقت

ماوكل،يؤخرهأوالإثغارقبليعجلأنبأسولا:قال،العشرةإلىسنينسبع

إليئ.أحبفهوالإثغاربعدعجل

كحا-لأنهولادتهيوموبالأحرى،أيامسبعةابنوهوالمولودختانويكره

علىيخافلعله،يفعلأنبأسآيرفلاوكانأليهود،فعلمن-مالكيقولط

الصبى.

نأينبغيولا،سنينسبعأبنوهوأي،بالصلاةامرهوقتالختانويندب

هختون.وهوألاس!نعشربهيجاوز

فيهيتأتىوقتفإنه،المعنىجهةومىتعباس!،ابنروىماذلكفيوالأصل

بالشرأئع،يؤخذماأولوهو،والنهيالأمرامتتاطمنهويمكق،ا!صبيمنالفهم

.بالصلاةيؤمرولذلك

كمن،أمكنإن،نفسهباختتانيؤمرفإنهالكبيرأما،الصبيختانوقتهذا

.224-7:124:العناية،1)

.97!-5:478:عابدينابنحاشية)2،
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عليهيحصلأو،منهذلكتعذرفإن،البالغعورةنظرلحرمة،البلوغبعدأسلم

وشهادته.إماهتهتكرهلأنه،الدينفينقصبهويكون،تركالضرر

مننفسهعلىفيخاف،يسلمألكبيرالشيخفيواختلف:المنتقىوفي

الحسنأبيبنالحسنقالوبه،تركهله:الحكمبنمحمدفقالط،الاختتان

القطععليهيجبكالذي،نفسهعلىخافوإن،يتركهلا:سحنونوقال،البصري

)1(.نفسهعلىيخافأنهأجلمنقطعهيتركلاأنهانسرقةفي

الشافعية:مذهب

أستحباب.ووقت،وجو!وقت:وقتانالشافعيةعندوللختان

،الوجوبأهلمنليسالبلوغقبللأنه،البلوغبعدفهوالوجوبوقتأما

وغيرهما:الحرمينوإمامالحاويصاحبقالالفور،علىوجببلغفإذا

يختن،أنيجزلمعليهخيفختنلوبحيت،الخلقةضعيفالرجلكانفإن

لالأنه:الحاويصاحبقال،سلامتهالظنعلىيغلببحيثيصيرحتىينتظربل

التلف.إلىيفضيفيماتعبد

أليومفييختنأنيستحبلكن،البلوغقبلماف!والاستحبابوقتوأما

جم!يوالنبيأنعن!االلهرضيعائشةعقالحاكمرواهلما،الولادةبعدمنالسابع

السبعةمنالولادةيوميحسبولاولادتهما،منالسابعيوموإلحسينالحسنختن

ضة+السوفيصححهكما

لهالصناسببهالحاصعلالألممنالختنفيلما:ان!ض-هـبينيالخطيبقال

تحمله.علىللقوةالمفيدالتأخير

تكونأمالسجعمنالولادةيوميحعسبطك:مسلمشرحشيقيالنووقالطلكن

وجثأ-:فيهسوأه؟سبعة

السابعفييجوزلاالختانأن:الشافعيةعندقولطوفي،يحسبأظهرهما

إرشادشرحالمداركوأسهل،6؟أ:أ:الجليلومغ،7:232:للباجىالموطأشرحالمنتقى()1

أ!.2:أالصغير:الشرحعلىألصاويوحاشية3،364::السالك
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ذلكعلىوجرى،مخالفتهمفالأولى،يفعلونهأليهودولأن،يطيقهلاالصغيرلأن

السابع.قبليختنأنيكرهالسابعفييكونالختانبأنالقولوعلىالإحسياء،في

فإن،الأربعينفييختنأناستحبالسابععقأخرهلو:الماورديوقال

.والصلاةبالطهارةفيهيؤمرالذيالوقتلأنه،السابعةالسنةففيعنهاأخره

إلىوجوبآأخرالسابعأليومفيالاختتاناحتمالعقضعيفآالطفلكانوإن

الضرر.لزواليحتملهأن

فيخشانهيجوزأنهمنذكرناهالذيأنوا!لم؟النوويقالالمجموعوفي

بهقطعالذيالمشهورالصحيحالمذهبهو،يستحبلكنيجبولاالصغر

الجمهور.

مصالحهمنلأنهالصغر،فيختانهالوليعلىيجبأنهوجهال!سألةوفي

وأبيالصيدلانىعقالفتوحأبيالقاضيحكايةعقالبيالطصاحبحكاه،فوجب

يجج!.لاأصحابنا:سائروقال:قال،سليمان

ولا،الضربألمفوقألحهلأط،سني!!عشوقبلىختانهيحرمأنه:ثالثووجه

فيحسينالقاضيمنهمجحاعةحكاهسغيو،عشربعدإلاالصلاةعلىيضرب

3-.أصااكفابأولفيالبغويإليهوآشار،تعليقه

والأنثى.أصذكرأشبقييستوالاختتانوقتتحديدفيذكروما

فإذا،يختتنأنعليهوجبعاقلأهـ!!بلغثمالبلوغقبليختتنلمومن

يحقمله)1(.-ممط91غالاختفأ!علىالإمامأجبرهيختتنولمامتنع

الحنابلة:مذهب

مكلفآ،ليسذلكقبللأنه،إلبلوغعندأثختاديجبأنهإلىالحنابلةوذهب

اصبىهـء.إنى!قربلأنه،أفضلالصغرزمنوالختان

البلوغقبلالصبييختنأنالوليعلىيجب!نهوعندي:القيمابنوقال

وصحيح-343،!01:23:الباريوفغ!302:ير:المحتاخومغني28!،:أ:المجموع)1،

.3:148:النوويبشرحمسلم
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كانوا:عباسابنقولوأما،بهإلاالواجبيتملامماذلكفإنمختونآ،يبلغبحيمث

بلغن)فإذا:تعالىكقولهالبلوغيقاربحتىأي،يدركحتىالرجليختنونلا

!)1،.بمعروففارقو!أوبمعروففأمسكوهنأجلهن

موتيومكانأنهعباسابنصرحوقد،الإمساكيتأتىلاالأجلبلونجوبعد

بضعةغ!م!والثهرسولبعدهاعاشالتيالودأعحجةفيوأخبرمختونا،جم!بمالنيي

أولادهميأمروأأنالآباءلمجوالنجيأمروقد،الاحتلامناهؤقدأنهيومآوثمانين

حتىختانهمتركلهميسههـغفكيفلعشو،توكهاعلىيضربوهموأنلسبعبالصلاة

؟أ2(.البلوغيجاوزوا

إلىالولادةمنيكرهكماباليهود،للتشبهالولادةسابعيومالختانويكره

ولم:الفروعفيقال:قالثم،الإراداتمنتهىشرحصاحبذكرهماهذا،السابع

الأكثر)13.كراهتهيذكر

سواء.ذلكفيوالأنثىوالذكر

قالاحمد،الإمامعقروايتينالسابع!ومالختانكرأهةفيالقيمأبنوذكر

ذأكرأنهالحميد،عبدبنالملكعبدأخبوني،:الصبيختانذكر)باب:الخلال

فقلت:شيئآ،فيهأسمعلم،أدريلا:أقا؟يختتنيكمالصبيختانهأدتهعبدأبا

خمسفيأنهمحمدآابنيلهوذكرت،عليهيغلظعشرا+تالصغيوعلىيشقإنه

لغلظهالعشرةيكرهورأيته،ذلكيشتهيكأنهورأيتهنيها،أختنهأذفاشتهى،سنين

للصغيريكرهارهولمهذا،عليهلشتدالصغيرأنظننتما:(فقال،وشدتهعليه

يؤذيهذأيكونأنمنيعجبرايتهأنيإلاشيئآ،ذلكشىيقلىولمالسنةأوللشهر

الصغير.

نأيكرهالحسنكان:يقولأحمد-الإمامأي-وسمعته:الملكعبدقال

.2:الآية:الطلاقسورة()1

.183المودود:تحفة)2(

.41-54:أ:الإراداتمنتهىشرح)3(
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:قالمهناحدثنا:قالالسمسار،عليبنمحمدأخبرنا،سابعهيومالصبييختتن

فعلهذا:وقال،فكرهه؟أياملسبعةابنهيختنالرجلعنأدثهعبدأباسألت

لسبعةابنهالرجليختنأنيكرهالحسنكان؟حنبلبنأحمدليوقالاليهود،

بلغنيأحمد:ليوقال،البصريينبعض؟قال؟الحسنعنذكرهمن:فقلت،أيام

لو:سفيانفقال؟الصبييختنكمفي:قيعيتبنسفيانسألالئوريسفيانان

بنسفيانأكيسكانماأحمد:ليفقال؟بنيهعموأبنختنكمفي:لهقلت

بنيه؟عمرأبنختنكمشي:لهقلتنو:قالحينيعني،عيينة

يومختنوإن:قالألثهعبدأباأن،حنبلحدثنا،عصامبنعصمةأخبرني

شيء،هذافيوليسباليهود،يتشبهلاكى،الحسنكرههوإنما،بأسفلاالسابع

؟أياملسبعةالصبييختن:لأبيهقالأنه،صالححدثنا،عليبنمحصدأخبرني

ذلك؟عنمنبهبنوهبوسئل:قالأليهود،فعل:قالأنهالحسقعنيروى:قال

يولد،المولودفإن،الصبيانعلىلخفته،الصابعاليومفيذلكيستحبإنما:فقال

فدعوهلذلكيختتنلموإذاسبعآ،أصابهماألميجدلا،كلهالجعسدخ!روهو

يقوكط)1(.حتى

:الاختتانوفتفيقيلماخلاصة

آرأ-:أربعةالخظنوقتتحديدفيللفقهاء

.رأيانوفيه:وحوبوقت

است!محباب.ووقت

كراهة.ووقت

يأتي:فيماذلكوبيان

:الوجوبوقت

.البلوغنجعدألاختتاذوجوبعلىالفقهاءاتفق-أ

مصالحمنلأنه،القيموابن،الشافعيةبعضالبلوغقبلوأوجبه-2

الصغير.

.184-183المودود:تحفة)1،
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:الاستحباب!قت

الوقتهذافيفالاختتان،ا!بلوغقبلىكانمافهوألالمشحبابوقتأما

في!ايستحبالتيالسنثحديدفياختلفواولكنهمالفق!اء،جمهورعندهسشحب

الختا!الا

اليومفيي!تقأنيستحبأنهإلىالحنابلةعندقولو!و،الشافعيةفذهب

.الولادةبعدمنالسابع

!ذلك؟يحتسبلاأمالسبعةمنالولادةيوميحتسبهلاختلفوا،لكنهم

لهما.قولينعلى

قو!وهو،الصبزمقالختانباستحبإلىلكيةوالصالحنفيةوذهب

سعد.بنالليثقالوبه،للحنابلة

ألميطيقكانمتى:وقيلعشرآ،وقيا!سنيق،تسعبلغإذأ:الحنفيةقال

.الختان

روايةوفي-سبقكماالإثغار-وقحط!وماللفاختارهماعلىالصباوزمن

الإثغار.قبلالختانيعجلأنوصزالع!تر،إنىسنيقسبعمنمالئما:عنأخو!

الوقتلأنه،مختونو!وإلاسنيقعشوبهيجاوزأنينبغيولا:المالكيةوقال

.با!صلاةفيهيؤموالذ!

بعدإلاا!صلاةعلىيضرل!لالأنه،سعنيقعشوقبلىا!شافعيةبعضوحومه

!أجغو!اإليهوأشحأ.،حسيقالقاضىحكاهما!لىو!ذا،سنيقعشر

الكوأ!ة:!قت

منالسابعيومالمو!ودختاتوالحنابلةواالشافعيةا!مالكيةفقها!بع!و!ره

أجم!ود*باالتشبههنفيمهأ!ا،ولادته

ا!م!ت!و:ا!وأ!ط

ولا!ت!آ،ا!بلوعب!ديجباأنهيتبعهيئألاختقادوقتاليانسابق!الأقوا!طمن

ذلك*!اخلاف

أنهفراهوالذ!-بيانهسبق!على-الأق!الفيهأختلفحسطفقدا!بلوغقبلىأما

4!



حينم!.وقثأيفيختانهم!مانعلاوأنه،البلوغقبلمحددوقتلهلحس

نهيالبابهذافيلحسأنهمنالمنذرأبنذكرهماهذأويؤيد،البلوغإلىولادته

معنعلمولا،بحجةإلامنهاشيءحظريجورولا،الإباحةعلىوالأشجاءيثجت،

الأيامهوالمفضلالوقتأنونرى،حجةأياملسبعةالصبييختنأنمنعمن

التظمآ.أسوعتكونوالجوأح،بالألمالشعورقليليكونالوليدلأن،الأولىالسبعة

ا!قيم:أبنمعوقفة

بنمحمدعنمحمد،بنزهيرحديثمنالبيهقيسننوفي:القيمابنقال

لسبعةوختنهماوالحسينالحعسنعن!مأدتهرسولعق:قالجابرعنالمنكدر،

.أيام

ختنإبوا!يمأن:أبيهعن،رباحبنعنيبنموسىحديثمنوفيها

+أيامسبعةأبنوهو،إسحاق

عندإسماعي!وختن،أياملسبعةإسحاقإبراهيمختنش!يخنا:قال:وقال

بنيه.فيسنةإسماعيلوختان،بنيهفيسضةإسحاقختانفصار،بلوغه

تمما!وهذألأن،للختانوقثتحديدعدىفيهدنيللاذكوهماأنونرى

استقا!ماهقصودآ،الوقتتحديد!تثنه،مقصودآالوقتتحديديكونأدطدون

صاروأنه،بلوكهعندكانألسلامعليهإسماكإ-ختالأإن:فيهجاءفقد،الكلام

!سبعةوالحسي!الحسنختن!!سو-!أتحديثيذكووهوكيف،بنيهفيسنة

؟!ا!سلامعليهءسحاعيلباف!أوكأوا!سلاما!صلاةعليةوالرسولط،أيام

لولدهوختانه،أيامسبعةأبنهو5:ءسحا!فلولدهإبواهيمختانأنكما

!أخرىأسباباأو،صحيةأسبابإلىيرجعربما،بلوغهعندإسماعي!

أوردأالبل!!قب!الصبييختنأنأ!وفيع!!يجتأنهالقيمأبنذ!وولما

فظوه:!اكالد!ي!،أموين

مختونأ،يبلغ!حيثه،ا!بلوغقب!الصبييختنآقالو!ىعلىلمحج!:قوله:أو!ط

علىيترتبال!يهذأواجبفأي،بهإلاالواجم!يتملامماذلكفإن

7!ا



وجوبيقصدكانفإذا؟البلوغقبلواجبآالختانيكونحتى،الختان

صحيحة!الأقلفصلاةفإن،الصلاة

وأن،لسبعبالصلاةأولادهميأمرواأنالآبا-عقي!النبيبأمرالاستدلالثانيهما:

فكيف:الحديثهذأبعدالقيمابنقاللع!ثر،تركهاعلىيضربوهم

البنوغ؟يحيوزواحتىختانهمتركلهميسوغ

الصلاةلأن،البلوغقبلالختانوجوبعلىيدللاألاستدلالهذأفإن

قبله؟واجبآالختانيكونفكيف،البلوغقبلتجبلانفسها

كالطهارةلصحتهاضرطآالختانوليس،صحيحةالأقلفصلاةأنمعهذا

مثلأ)1(.

مختونآ:ولدمنختانفيالحكم

مختونآ؟ولدمنختانحكمفيالفقهاءأقوالوإليك

الحنفية:مذهب

إلاشيء،منهيقطعلافإنه،المختونيشبهوهوولدمنأنإلىالحنفية!هب

يواريها)2(.مايقطعفإنهالحشفةيواريماوجدإ!ا

المالكيةةمذهب

تجريمختونآولدمن:فرقةفقالتمختونآ،ولدلممبالنسجةالمالكيةواختلف

قغ.يقطعلمشيءبقيكاذفإذ،الموسىعليه

،العدويذلكواستظهر،المؤنةكفيوقد،عليهألموسىتصهـقيلا:وقيل

الحج،فيالأقرععلىيجري:قالثم،القونيمعمرأبوونقل

علىالموسىإجراءعلىقياسآ،الموسىعطيهيجريأنهعمرأبيومراد

له)3(.ثحعرلاأقمع،الحجفيالأقرع

.184-182المودود:تحفة)1(

.4:167:الاختيار)2!
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الشافعية:مذهب

ولاإيجابآلا،ختالطفلاقلفةبلامختونآولدمنأنإلىالشافعيةوذهب

لوكما،قطعهوجبموجودشيءالحشفةتغطيالتيالقلفةمنكانفإناستحبابآ.

جرتالتيالقلفةجميعيبينحتىثانيآ،تكميلهيجبفإنه4كاملغيرختانآختن

)1،.الختانفيبإزالتهاالعادة

الحنابلة:مذهب

ويكوه،عنهالختانوجوبسقطلهقلفةولاولدمنأنإلىالحنابلةوذهب

عنه)2(.الشريعةفتنزه،فيهفائدةلالأنه،إذنالختانمحلعلىالحوسىإمرار

القيم:ابنرأي

لملأنه،الختانعنمستغنفهو،لهقلفةولاالوبخلولدإذا؟القيمابققال

عليه.متفقو!ذأختال!ه،يجمبمالهيخلق

علىالحوسىإمراريستحب:المتأخرينبعضقاللكن:فقالطامش!ركثم

إجراءاستحبابوهوالمتأخرينمنالرأيبهذأالقائلينأستدلالطساقثم،الختانموضع

الواجبكالطوقد:قالثم..بهالمأمورمنعليهيقدرهالأنهالختانموضععلىالموسى

.الحديدةمباشرةمنأقلفلا،القطعسقطفإذا،والقطع،الحديدةمبالشرة:أمرين

يتقربلا،مكروههذأأنوالصوأب؟قالحيثالرأيهذأالقيمابنردوقد

وإمرار،فيهفائدةلاعبثفإنه،الشريعةعنهوتنزه،بمثلهيتعبدولابه،الثهإلى

يبقلمالمقصودسقطفإذأا!مقصود،فعلإلىوسيلةهوبلمقصود،غيرالحوسى

شمعررأسهعلىيخلقلمأذياإن:بعضهمفلماهذاونظير،معنىللوسيلة

منالمتأخرينبعضقولطونظير،رأسهعلىالموسىيمرأنالنسكفيلهيستحب

أخرسأوالذكر،ولابالكليةالقراءةيحسنلاالذيأن:وغيرهمأحمدأصحاب

تبطلالصلاةإن:قيلولو(:تيميةأبن)أيشيخناقال،مجردةحركةلسانهيحرك

.الخشوعينافيعبثلأنه،أقربكانبذلك

.4:253:المحتاجومغني؟32،:أ:للنوويالمجموع11(

81.:أ:القناعكثاف)2(
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فيولدإذأأنهتزعمالعربكانت،لهقلفةولاولدالذيهذأأنوالمقصود

هوولامطرد،غيروهذ-االقمر،ختثه:يقولونول!ذا،وتجصعتفلفتهتقلصتالقمو

ومعجدآ،نادرقلفةبلايولدوالذيالقمو،فييويدونالناسيزلفلممستمر،أمر

،البولمخرجيبيقبحيشاالحشفةو%سيظهربلتامآ،القلفةرواليكونفلاهذأ

تكونفأن،ختانهيسقطأثذيوأما،الحشفةتمامليظهرختانهمنبدلاول!ذا

ببيتالمحدثالخليليعثمانبنمحمدصاحبناوأخبرني،ظاهرةكلهاالحشفة

أأ(.كذلكولدممنأنه:المقدس

الشيخعننقلأالباريفتحفيجاءلكنشيئآ،عنهنكروايفىفلمالنساءأما

وأعمومآ،يخفضنهلالنساءفياختلفأنه:المدخلفيالحاجبنأدثهعبدابي

الفضلةئعدم،يخفضنفلاالمغولطونساء،فيخفضنالمشرقنساءبينيفرق

مخخونآولدمنإن:قالفمنةقال،المشرقنساءبخلاف،منهنقطعهاالصثحروع

ومن،كذلكالمرأةحقفيقالللأمر،أمتثالأالموضععلىالموسىإمرارأستحب

فلاا)2(.لا

المختار:الرأي

كحامختونآ،ولدمنعلىوجوبهوعدمالختانسقوطونرجحهنراهوالذي

فيه،فائدةلاعبثذلكلأن،منهالختانموضععلىالموسىإمراركراهةنرى

القيم،ابن!!يهأشارحسبما،محنهالشريعةتنزهأنويجب

مختوق:كيرماق!فيمنالفقهاءأقموال

مختونةغيرماتمنشيىتءالفقيأقوالوإليلف

الحنفية:مذهب

مستغنوهو،للزينةلأن!ايختق،لامختونغيرماتمم:الحنفيةقال

31(.عنها

.891-791المودود:لحفه(11

051.034:البارىفعح121
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المالكيةةمذهب

منكالجزءالقلفةلأنوذلك،ختنهكرهمختونغيرمالتمن:المالكيةقال

)1(.والرجلكاليدحقياتةجزءآوليمست،الميت

الشافعية:مذهب

أقوإل:ثلاثةمختود!غيرماتفيمنللشافعية

تكليمآ،كانختانهلأن،يختنلاأنهالجمهور،بهقطعالذيالصحيحوهو:الأول

.بالموت-التكلعفأي-زالوقد

والصغير.الكبيريختن:الثاني

ا!هبيإون!!ا!خ!لىوج!افيد4،ا!هبيدونالبالخيختن:الثالث

.شاذانوالثالثا!ثانى:وا!ولان:المحرويقال

المستحقةكحدهيقطعفلمجزء،لأنهمطلقآ،يختقلابأثهالجزموالصحيح

والظفو،الشعرويخالف،تقطعلاأنهاأجمعوأفقد،قصاصأوسرقةقطعفي

يفعلىوالختان،ذلكفيالحييثاركالسميتو،للزينةالحياةفييزالانفإنهما

.بالموتزالوقد،بهللتكليف

:وجهانمنهيقطعمادفنففييختنبانهالقولوعلى

حسين،القاضيقطعوبهذا،وتدقتكفنهلمحىمعهتصرأنيستحبأحدهحا؟

،العدةوصاحب،والخلاصة،الوسيطفيوالغزالى،البغويوصاحبه

فيكتابهفيالشيرازيإسحاقأبوإليهوأ!صار،وغيرهم،والرأفعي

.ا!خلاف

القبر.غيرالأرضفيتوأرىبل،الختانجلددمعهثدفقلاأنيستحبوثانيهما:

أثر.ولاخبرفيهيرممدلملأنهعندنا،الاختياروهو

21(.معهدفثهااستحبأبالأوزأعىعنوحكي

354.503-ةأةالجليلومغ،2:136:الخرشيعلىالعدهبحاشية11(

.م!أ9325:7،:أ:المجموع)2(
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الحنابلة:مذهب

قطعالختانلأن،أقلفكانإنانميتختنيحرمأنه:القناعكشاففيجاء

الختانمنالمقصودولأنزال،قدبفنكالتعبدولأن،ال!يتمنلبعفعضو

بموته.ذلكزالوقد،النجاسةمنالتطهير

ثم،العلماهلأكثرقولهوالميتختانمشروعيةوعدم:قدامةأبنقال

أ1(.أولىوالأولأحمد،الإمامحكاه،يختنأنهالناسبعضعنوحكي:قال

المختار:الرأي

وفي،عنهالتكليفبسقوطالصيتعنالختانسقوطونرجحهنرأهوالذي

لحرمته.انتهاكالختان

مع،يدهتقطعفلا،تنفيذهيتمأنقبلماتعمنيسقطالسرقةحدكانوإذا

عمنالختانيسقطأولىبابفمنعليها،مجمعمفروضةمقررةعقوبةالقطعأن

وجوبه.فيمختلفوالختان،مختونغيرمات

!!!

.2:542:والمغني،335:أ:الإراداتمنتهىولترح،2:79:القناعكشاف()1
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الثالثالفحمل

بالختانالمتعلقةالأحكام

مقدمة:

،الختانبخعمليةيقومفيمنالفقهاءلأقوألىنتعرضأنالبحثاضرورةوتقتضينا

يلي:فيماوذلك،الختانوو!يمة،الخاتنوضمان،عليهتجبومن،الخاتنوأجرة

:للعورةنظوه!حكمالختانبعمليةيقوممن

والقاعدة،ا!محظورأتتبيعالضرورأت:إلمعروفةالشر!يةالقاعدةظ!في

النظرتحويمأعتبرلأشدهما،أتقاء،الضررينأهونبارتكابتقضيالتيالأخرى

..الشهاد!ولأداء،للعلاجالنظر:مثلمستثنياتلهاقاعدةالعورةإلى

النظرإباحةالمسأوالنظرتجيعالتيالاستثناءاتومن،مغلظةعورةوالفرج

النظر.هقحرمةأشدالأصلفيواللممس،لمسهأوالمعالجةمحلإلى

كانلوحتى،الحاجةإليهتدعوالذيبالقدريكونانمباحالل!صسأووالنظر

المسوءتين.هوالصحلذلك

..الختانومنها،متعددةالفقهاءب!امئلىالتيالنظرودواعي

بالغآ،المختونكانإذأحوأمالمختونعورةإلىالخاتننظرآنالأصا!فإن

عذرآعذ،ذلكفيالخلافعلى،!لسنةأوللواجح!إقامةالختانفيكانلمالكن

أأ(.العورةإلىالنظريجوز

عنالكشفللبالغيجيزلاألمالكيةفقهاءبعضأنإذ،الجملةفيوهذا

ةأتي.ماعلى،الختانأجلمنللغيرعورته

341.:01:الباريوفتح،951!15:518:وشروحهاالهداية)1(
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نفسهالجنسإلى-انثىأوكانذكرآ-الجنسنظرأنالشرعيةالقواعدومن

علىالفقهاءنص!فقدهذاومع،الموأةالموأةتعالجأنالأصلكانولهذأ.أخف

بناتمنأحديوجدلمحيثوذلك،لنمرأةالوجلىهعالجةوهوالاستثناء،جواز

جنسها.

كانإن،نفسهالرجليخقنأنللختانبا!نسبةا!فقهاءذكرهالذيوالأصل

مثله،رجلختنها!تانلايحسقكاجطفإن،التلفعليهولايخشىذلك،يحسق

مثلها.أنثىتخفضهاوالأنثى،!خفنفسهالجنسإلىالجنسنظرانذكرنالما

والطفلالصغر،فيالختانتمإذاأمامراهقآ،أوبالغآالمختونكانإذاوهذا

الفقهاء.بعضذلكيقرركما،عورتهإلىالنظرفيحرمةفلا،السابعةيبلغلم

جاءفقدبالنظر،خاصةالختانفي!حصهاجاءصالتيالنصوبعض!ناوننقل

فيهشرطهوتولاهفإذاغالبآ،والدهاوالمخقونيتولاهوا!ختان:المحتاجمفنيفي

)1،.العاقبةسلامةغلبةعليه

قدلآنه،علي!،وأحسنهقويإن،نفسهيختنأنيجوز:القناعكشافوفي

أ2(.نفسهختنالسلامعطيهإبراهيمأنروي

31(.ا!جوارممب!خفضنا!ن!معاء:مالكوقال

ختانه.يتوال!منالفقهاءذكرالمشكلللخنثىبا!نسبةحتى

وإنوالنساء،ا!رجالختنهصغيرآالخعثىكانإن:المجموعفيالنوويقال

لهأشترىالختانيحس!لاكان!إن،نفسهختنالختانيخسنكانفإنبالعآ،كان

ينظركما،للضوورةوا!نساءالوجالختثهالجاريةشراءعنعجزفإن،تختنهجارية

للضمرورةأ4،.العورةموضعإال!الطبيب

يكونانعساهلانه،رجلىاالخنثىيخقنأنيكرهوشروحهـا:ا!هدأيةوفي

4.492:المحتا!:)1،مغني

.!أ:أ:القناعكشاف)3!

.7:232االموطأشرخالمنتقى)3(

4.253::المحتاجومغني328،:أالمجموع)4(
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كانإنتختنهامهلهتبتاعأنفالاحتياطرجلأ،يكونأنلعله،أمرأةتختنهاو،انثى

أأ،.امراةاوكانرجلأإليهالضظرلمملوكتهيباخلأنه،مالله

عورتهيكشفأنللبالغيجوزلا:عليهالصاويوحاشيةالصغيرالشرحوفي

عنوسقوطها،السنةسقطتبنفسهالفعليمكنهلمإنبل،الختانلأجللغيره

)2،.أولىالأنئى

الخاتن:أجرة

فعللأنهخلافآ،فيهنعلملا:قدامةابنقالجائز،الختانعلىوالاستئجار

المباحة.الأفعالكسائرعليهالاستئجارفجازشرعآ،فيههأذون،إليهيحتاج

ختانأجوةأنإلىالفق!اءجمهورذهبفقدالختانأجوةتجبمقعلىأما

علىتكونفالأجوةمال،ال!يكنلمفإنمال،لهكانإنمالهفيتكوناالصبي

نفقت!.عليهتجبمقعلىأو،أبيه

بهليختنكسبهوبينبينهيخلىأو،سيدهعلىتكونختانهفأجوةاالعبدأما

)3،.نفسه

الخاتن:ضمان

مضصونآ،يكونلاأي،لهأثرلافيهمأذونمقالحتولدأنالفقهيةالقواعدمق

العاقبة!بسلامةمشروطآكانماالقاعدةهذهمنوششثفى

قسمين:إلىتثقسملالمأذونتفبتالمتيالحقوق

واجبة:حقوقا

وأجبةكانتا!الحد،إقامةفيالإمامكحق،الشارعبإيجالاأكانتسواء

.والختان،وألمححجامالفصاد،كعحلالعقد،بإيجاب

المعتا!.الحدعنبالتجاوزإلاالعاقبةسملامةفيهايشترطلاالحقوقوهذه

.951-15:518وشروحهاةالهداية)1،

312.:أ:عليهالصاويوحاشيةالصغيرالشرح)2،

وتحفة254،ة4:الححتاجومغني932،:أةوالمجموع،5:947:عابدينابنحاشية)3،

.هنم5:8:لمغنيوا،671:المودود
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مباحة:حقوق

وحق،لهيباحفيماالتعزير،فيالزوجوحق،التأديبفيالوليكحق

)1،.السلامةبوصفتتقيدىالحقوقوهذه،العامبالطريقالانتفاع

لاالتيو!يالعقد،بإيجابالوأجبةالحقوقعنكانهوماهنايعنيناوالذي

المعتاد.الحدعنبالتجاورإلاالعاقبةسلامةفيهايشترط

ضرر.إوتلفالختانعننجمإذأالضمانعليهيقطعفيمنالحكموهو

بشرطين:بهأمرمافعلإذأضمانلا

بهإمرمافعلإذاالتلفيضمنلاالصانعأنالفقهاءعليهأتفقومما

بشرطين:

:الأولالشرط

يجوزلاالحاذقغحولأن،ومعرفةبصارةبهاوله،صناعتهفيحاذقآيكونأن

عن،حسنبسند،وغحوهداودأبويرويهفيما!ي!النبيلقولالفعلعلىالإقدامله

لي!ولاتطبب"من:قاللمج!ينألثهرسولأن،جدهكق،أبيهعن،شعيببنعمرو

")2(.ضامنفهوطبمنه

هـ5.3!::والبدأئيمتأ-أنجيم3-لاوالأ!مباه111للسيوطيالأشباه)1(

جر!ج،ابنحدثنيةنص!هـقالقال033-ص!!13.2ا(نصعبود:عو-4(د621الدياتداودأبه)!(

وإبن،53-8:25والخساتي،لا!مهوأصحي!ندر!،،الوصيدءا،يرو3(صمهذأ؟داودأبوقال

ووافقه،يخرجاهولمالإسنادصحيع:!قال!أ!:غ:والحاكم3(،؟6آأالطب31،:ماجه

فهوذلكقبلالطبمنهيعلمولمتطبب"!بلفظ6!ا-91د:لحوالدأ.قطني،الذهبي

:وقاك"ضامنفهودونهافمانفآثأصابمعروفآبالطبلكنولمأصعببأ)!روأيةوفي"ضامن

شعيببنعمروعنجر!جابنعنيرويهوغيره،!سحلمبقهـهـالوليدجرتاب!عنيسندهلم

روايةومن)4563(داودلأبيروايةوفي،141!::والبيهقي،!يمالخبيعنمرسلأ

قال:قالأبيعلىقدموا3نالذالوفدبعضحدثنيالعزيز:عبدب-عمربنالعزيزعبد

قال"ضامنفهوفأعنتذلكقبلتطبم!لهيعرفلاقومعلىتطبهبفبيب"أيما:!جماللهرسول

بنالعزيزعبد:الأطرأفف!المزيوقال.صحبةلهيعلمولا،محهولىالوفدبعض:المنذري

هـأ.لاأمصحبةلههليعلمولا.أبيهعلىقدممنبعضعنمروأذبنالعزيزعبدبنعمر

:12المعبودعون:الصحابةمنأحدأيلقلم،التابعينتبعطبقةمنعمربنالعزيزوعبد

حسق.الطرقبمجموعالحديث:قلت331-333
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ذلكفإن،والنفسالجسميعالجمنعلىتطل!"انطب"كلمةكانتهـإذا

"من:الحديثلفظجاءوقد..يطبمنوكلى،والحجام،الخاتنيشمل

يعانيالذيعلىظلق"المتطبب"كلمةلأنطب"،"منيبمء:ولم.".تطبب

فيهوالدخولالشيء،تكلفعلىيدلالتفغلولفظ،جيدةمعرفةيعرفهولا،الطب

)"(.أهلهمقوليمس،يتقنهلاوأفهوكلفةبعسر

الثماني:الشرط

المعآد.الحديتجاوزلاأن

فيه.مأذونالفعللأن،ض!انفلاالتنرطانهذانوج!فإذا

وغيروكالمرضوبرد،حرمنكالجوالظروفبعضمراعاةضروزمعهذا

ذلك)2،.

يرالفق!ء:أتوال

لتعددنظرا،ضمانهعدمأوالخاتنض!انفيالمذاهبلمعوديليوفيما

ماعلى،وعدمهالضمانترقب!فىالفقهاءواخقلاف،الختانف!يهايتمالتيالصور

ضرر.ات!أومنيح!ث

الحنفية؟مذهل!
فعلىبرىءءن،حشفتهفقطعصبيآخت!إذاختاناأنإلىالحنفيةذ!ب

صالفهذا:قيلفإن،ديظنصففعليهاماتوإن،كاملةالديةالختانعاقلة

محمدآبأنأجيب،ضمانهانتقضىجنايتهأثراز!اث!كلمافإنه،الدياتمصائللجميع

ثانيلامقصيعضووهى،الحشفةضمانعلطكانبرىءلمأإنهالنوادر:فيقال

فقدماتإذاوأما،أ!م!انقطعفيكماال!سى،ببدلبدلهفيتق!رالنف!س،فيله

بمع!:النفستلفحصمل

.الجلدةق!عوهو،فيهمأذون:احدهما

أ!شفة.!عوهو،فيهماذونغيروالآخر:

لذلك.النفسوبدلنصفضامنآفكان

.)طب،الوسيطوالمعجم،والصحاح،إلعربوا!سان،العروستاج،)1

.5:538:المغنن)2،
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لأن،انتفىوقد،السببفيالتسماوييعتمدالبدلفيالتنصيف:قيلفإن

هعاليدكقطعفكان،محالةلاالبلدةقطعمنالتلفإلىإفضاءأشدالحشفةقطع

والتفاوتإتلافآ،يقعلاوأنإتلافآيقعأنيحتملواحدكلبأنأجيب،الرقبةحؤ

إتلافآ)1".يقعلاأنيحتمللافإنهالحزبخلافهدرآهذافكان،مضبوطغير

المالكية:مذها

وأ،ولدهيختنأويفصدهأحجامالرجلأذنإذأ؟الحكامتبصرةفيجاء

العب!،أوالدابةتلفأوعضو،أونفمع!ذهاباالفعلذلكمنفتولددابةفيالبيطار

.الإذنلأجلعليهضمانفلا

أماخطأ،قتلهلأنه،بالضمانفأيهمح!دأبوالقاضيوحكىرشد؟ابثنقال

وأ،فيهلهأذنفيماالحدتجاوزأوخطأ،فيهلهأذنماغيرفعلأوجاهلآ،كانإذا

ذلك.عنتولدماضمنالمطلوبالمقدأرعقفيهقصر

و!المخ!ىء،يؤدبولابالأدبالجاهلوينفرد:السلامعبدابنقال

مفيدكيربختظأويحجمهأقللحجامالعبدوإذننظر.فيهله؟يؤذدطلممنيؤدب

،لسيدهملكالعب!رقبةلأنخطر،ال!تانأوالحجامةعننمثأإنالضمالنعدمفي

الحجامةوأماظاهر،الختانفيقالهما:السلامعبدابنقالرشد،أبنقاله

ظاهرإ2(.موجب!اكانإذأ!ص!الافيها،الساداتاأستئذأنبعدممطردشالعرف

الشافعية:مذص!

يحتملهلاسنفيغيرهأووليمقصبيآختنمن:المحتاجمغنيفيجاء

جائزغيرلأنه،المهلكبالجرح!تعديه،يحتملهلاأنهعلمإنقصاص!لزمه،فمات

فلا،فمالمحطيحتملهالخبرةأهللهقالكأناحتمالهظنفإنقطعآ،الحالةهذهفي

فيختنهعلاوإنوالدآلا،الزرك!ثعيبحظكحاالعمد،لقسبهديةويجب،قصاص

لأنه،مالهفيهغلظةديةعليهويجب،للبعضيةعليهقصاصفلايحتملهلاسن

محف.عمد

قصاصلاكافوختانفيوالمسلم،عليهضمانلارقيقهختال!فيوالسيد

364.:5:عابدينابنوحاشية،9:128؟الهدأيةعلىالعنايةشرح)1(

097.!::الجليلومنح348،934-:2:الحكامتبصرة)2،

58



منه،بدلالأنه،الأصحفيعليهضمانفلا،فماتوليوختنهاحتملهفإن.عليه

واجبغيرلأنه،يضمنوالثاني،المصلحةمنفيهلماالتأخير،منأس!لوالتقديم

العاقبة-لملامةبشرطإلايبعفلم،الحالفي

كذلك،وهو،والوصيوالقيموالحاكموالجدالأبوليقولهويشمل

الماورديصرحوبه:الأذرعيقالقطعآ،يضمنبولىأجسمنأنكلامهوأقتضى

إذ!إلا:الزركشيقالمنه،فيقتصبالمهلك،لتعديهالأبمفيعليهونص،وغيره

،التعديفيشبهةيتضمنذلكلأن،القصاصيتجهفلاالشعار،إقامةبذلكقصد

اهـ..الإمامإذدنبغيرالسارقيدقطعهفيالبغويذكرهماويؤيده

الوأفي،صاحببهصوحكمابالصغير،مل!قبسفهعليهالمحجوروالبالغ

+ضمانفلافما!تأجنبيبإذنهختنهإذاوالمستقل

يضمنهولا،منهوامتنع،احتملهإذاالختانعلىالعاق!البالغالإما!ويجبر

وأأبختنهأوفختقالإمامأجبرهفلو،واجبمنماتلأنه،بالختانماتإنحينئذ

،الضماننصفوالجدالأبدونالإمامعالىوجبفماتشديدبودأو!وفيجد

بأنالحدويفارق،وغيرهمستحقمنحصلوالهلاد،واجبالختانأصلىلأن

الهلاد.إلىيفضيبمايؤاخذفلا.الإمامإل!!استيفاءه

غلبةعليهفيهشوطهوتولاهفإذاغالبآ،والدهأوالمختونيتولاهوالختان

أأ(.الختانفيالوالدوبينبينهالفرقعرفوبذلك،العاقبةسلامة

الحنابلة:مذهب

عرفإذا،متطببولاختانولاحجامعلىضمانلاأنهإلىالحنابلةوذهبا

أيديه!أ+تجنولم،الصنعةحذدتىمنهم

بشرطيق:يضمنوألمبهأمروأمافعلواإذاهؤلاءأن:وجملته

ءذاكاليملأنه،ومعرفةبصارةبهاولهم،صناعتهمفيح!قذوييكونوأأن:احدهما

فعلآكانهذامعقطعوإذا،القطعمباشوةلهيح!لمكذلكيكق

ابتداء.كالقطع،سوايتهفيضمنمحرمآ،

هذأنوجدفإذأ،يقطعأنينبغيمافيتجاوزوأ،أيديهمتجنيلاأن:الثانى

-4:253.402:المحتاج)1(مغني
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سرايته،يضمنوافلم،فيهعأذونآقطعآقطعوألأنهميضمنوا،لمالشرطان

ذكرنا،ماأشبهفعلهفيمأذونآمباحآفعلأفعلأو،السارقيدالإمامكقطع

وأ،الحشفةإلىالختانقطعتجاوزأنمنل،يدهوجنتحاذقآكانإنفأما

إنسانمنأأ(السلعةيقطعأو،القطعمحلغيرفيقطعأوبعضها،إلى

القطعيصلحلاوقتفيأوألمها،يكتركائةبآلةيقطعأوفيتجاوزها،

بالعمدضمانهيختلفلاإتلافلأنه،كلهفيهضمنهذأ،وأشباهفيه،

سرأيته،فيضمن،محرمفعلهذأولأن،المالفإتا3فأشبهوالخطأ،

يدوقاطعالقصاصفيالقاطعفيالحكموكذلكابتداء،كالقطع

خلافآ.فيهثعلمولا،الرأيوأصحاب،المثمافعيمذهبوهذا،السارق

صبيمنأو،إذنهبغيرإنسالنمنسلعةقطعأو،وليهإذنبغيرصبيآختنوإن

ذلكفعلوإن،فيهمأذودأغيرقطعلأنهةضمنجنايتهفسوت،وليهإذنبغير

شرعآ.فيهمأذونلأنه،يضمنلم،لهأذنامنفعلهأو،عليهولايةلهمنأوالحاكم

نإ،ضمانيلؤمهد!والبر!،ال!رفيمعتدلوقتفيالصبيالوليختنوإذا

السوقة،فيكالقطعبهتلفمايضع!قفلم،الشرعفيبهمأمورفعللأنه،بهتلف

زعمممنكانفإنفختنا،ب!صاالسلطانفأمريختتنا،لمامرأةأورجلأكان!ان

ذلكلهل!سلأنه،الضمانفعلي!،بهتلفهالغالبأو،بالختانيتلفأنهالأطباء

ليسمعتدلطزمنفيكانإذا،عليهضمانفلا،السلامةالأغلبكانوإنفيهما،

إلايقطعفل!،بقطكهصتألمأجدنامنصحيحعضوقطعلأنه.والبرد.الحربمفرط

جازماواجبآيكننمولو،أجلهمنالعورةكشفيجوزولأنه،والرجلكاليدواجبآ،

)2(.أجلهمنالمحرمارتكاب

:الختانوليمة

ايمناسبة،باختلافتختلف،خاصةأسماءالمناسباتفييعدالذيللطعام

غيرهعلىالوليمةاسميطلقوالأ،الإطلاقعلىهكذا،وليمةيسمىالعرسفطعام

مثلأ.،عقيقةووليمة،ختالنوليمةفيقالمقيدآ،إلاالمناسباتأطعمةمن

أسلع،.المنيرالمصباحةأنظر.بالتحريكتتحركالغدةكهيئةخراجالسلعة،)1

.بتصرف.328-5:538،8:327:المغني،)2
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عقيقة،الولادةولطعام،وكيوةالبناءولطعامإعذار،الختانألطعاويقال

القرآنحفظولطعام،نقيعةاصسفرأمنالقدومولطعامخرس،النفاسولطعام

وضيمة.المصيبةولطعام،حذأقة

..مأدبةسعميالمودةأجلمنوالأحبابالأصحابلدعوةالطعاعكانوإذا

الإعذار.أوالختاكوليمةهوذلكمنيعنيناوالذي

وليمةمشروعيةيفيد!ماعليهالصاويوحاشيةالصغيرال!ثرحفيجاءفقد

الدعوةحضحورأنالشاملعنالصاوينقلفقدإليها،الدعوةإجابةأما،الختان

فيرشدابنعنذلكبعدنقلولكنهمكووه،،والعقيقة،العرسوليمةلغير

ولغير،مندوبالعقيقةولوليمةوابما،العرسلوليمةالدعوةحض!ورأنالمقدمات

)1(.مباحوغيرهاالختانكوليمةذلك

والشكر،اللهلنعمإظهارآ،مستحبةالختانوليمةأنإلىالشافعيةوذهب

الضرعيردولم،بالشرعالإيجابلأنتج!،ولاالأجر،واكتسابعليها،

.بالإيجاب

الذكور،ختانفيمحلهالختانوليمةاستحبابأنوالظاهو:الأذرعيقال

فيماللنساءاستحبابهويحتمل،إظهارهمنويستحى،يخفىفإنه،الإناثدودن

)2(.أوجهوهذأ:المحتاجمغنىصاحبقال،خاصةبينهق

إليهادعيمنعلىولا،المتقدمونيعرف!الاالختاندعوة:المغنيفيوجاء

والمرأد،تزويجوليمةإلىدعىمنإجابةفيالسعنةوردتوإنما،يجيبأن

بنعثمانأنرويلماوذلك،بهمىيقتد!الذينغ!مالثهرسولأصحاببالمتقدمين

ناتيلاكعاإنا:فقالله؟فقيل،يجيبانفأبى،ختانإلىدعيالعاصأبي

أحمد)3(.رواه،إليهندعىولا،كألمجي!هأدثهرسولطعهدعلىالختان

.435:أ:عليهالصاويوحاشيةالصغيرالشرح)1،

65.-2:64:والمهذب022-3:244:المحتاجمغني)2،

أحصد،بإسنادأحدهما:طريقينمنالكبيرفيالطبوانيوأخرجه:قال16:211:الربانيالفتح)3،

مطعنلاأحمدوإسناد،كيرهوضعفه،حاتمأبيابنوثقهالعطار،حمزةفيهآخربإسنادوالثاني

عنعن.وقد،مدلسإسحاقبنمحمدأذإلا،ثقاتكلهمرجاله،فيه
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غيرالدعواتوسائرللختانالدعوةفحكمهذاثبتإذا:قدامةابنقال

وأجبة،غيرمستهحبةإليهاوالإجابة،الطعامإطعاممنفيهالما،مستحبةأنهاالوليمة

لدعوةالإجابةأنعلىوالدليل،وأصحابهحنيفةوأبيوالشافعيمالكقولوهذأ

إلىالداعيإجابةفيوردإنماالسنةمنالصحيحأنواجبةوغيرمستحبةالختان

منوغيرهماوثعلبالخليلقالكذلك،خاصةالعرسفيالطعاموهي،الوليمة

:قالأنهع!الثهرسولطعنعمرأبنرواياتبعضفيبذلكصرحوقد،اللغةأهل

)1(.ماجهوابنمسلمروأه"فليجبعرسوليحةإلىأحدكمدعى"إذا

ولا،لمج!الثهرسولعهدعلىالختانتأتيلاكنا:العاصأبيبنعثمانوقال

والضربوالتصويت،فيهالجمعوكحرة،إعلانهيستحبالتزويجولأن،إليهندعى

بدليلألاستحبابعلىفمحمولغيرهإلىبالإجابةالأمرفأما،غيرهبخلافا،بالدف

الخبر،لهذامستحبةداعكلوإجابةغيرهأ،دودنماسببذأتدعوةبهيخصلمأنه

فأجابختانإلىأحمددعيوقد،قلبهوتطييب،الدأعيقلبجبرفيهولأن

)2(.وأكل

روىعموأبنفإن،بهالأمرلعهسمدعوةكلإجابةتجب)3(:العنبريوقال

:قالأنهلمج!النبيعن

دأود)4".أبوأخرجه"نحوهأوكانعرلممآفليجبهأخاهأحدكمدعا"إذا

فلا،مباحةالو!يمة!يرالدعواتلعمائر:الإراداتهـنتهىشرحفيوجاء

علىقياسآوتحوه،ختانفيمحباحبدفضربويسن..تستحبولا،تكره

النكاص!)5(.

!!!

.،191لماالنكاح-9:ماجهوأبن)9142،،89:النكد-16:مسلم،)1

.-71112::المغني)2،

السابق.المرجع)3،

المعبود.عون3725،)الأطحمةدأودابو)4،

.بتصرف29-3:86:الإراداتمنتهىشرح)5،
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الرابعالفصل

الأقلفأحكأ!

مقدمة:

ينفرد،والأغرل،والأكلف،بالأقلفالمعروفوهو،يختتنلمالذيكانلما

أدلتهمفيالفقهاءكلاممقسبقفيمابعضمهاذكرنا،خاصةبأحكامالمختونيندون

وإمامته،،بطهارتهيتعلقفيماإجمالأ،هنالأهمهانعيرضأنرأينالها،عرضناالتي

للفائدىة.وإتمامآ،البحثل!نهجيةأستكمالآةوش!ادته،وذبيحته

الأقلف:طهارة

كانوإن،كالصختتنفهو،قلفتهمنبشرتهتخرخلاموتتقآكانإنوالأقلف

غسلها،لزمهبالبولطتنجستفإنأعادها،وأستجمربالطفإذأكشفها،كشمفهايمكنه

)1(.الحشفةإلىانتشولوكما

الأقلف:إمامة

الفقهاء:أقوالطفإليكإمامتهعنأما

الحنفالة.مذهب

عنالرغبةوجهعلى،الختانتركإذاإلا،الحنفيةعندالأقلف0إمامةتجوؤ

)2(.الهلاكمقخوفألا،السشة

المالكية:مذهب

كوأهةوال!معتمدراتبأ،إمامأالأكلفيكونأني!رهأنهإلىالمالكيةوذهب

رأتب.كيرأمرأتبأأكانسواءمطلقآ،إمامته

.016ةأ:المغني11(

422-7:214:وشروحهاالهدإية(21
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فقداختيارآ،الختانتركقدكانإذأب!ابعضهمقيدهاالأقلفإمامةوكراهة

تاركهإمامةتجوزفلا،الفطرةمنالختان:حجيمبابنقالط:الجليلمواهبفيجاء

.،اختعارأ)1

مافإنرشد:أبنقال،الأغلفيؤمأنأرىلا:مالكقالط:المواقوفي

مأموميه)2(.وصلاة،صلاتهصحت

الشافعية:مذهب

ابنقالهكما،قبلهلابلوكهبعدالأقلفإمامةوتكره:المحتاجمغنيفيوجاء

)1(.الصباغ

الحنابله:!مذهب

عدلمسلمذكرلأنه،الأقلفخلفالصلاةتصحأنهإلىالحنابلةوذهب

النجاسةغسلمنبدفلامفتوقآكانإنثمكالمختتن،،إمامتهفصحتقارىء،

أدصلاة)4(.بطلانفيتؤثرلاعنها،معفوفهيوإلاالقلفةتحتالتي

الأقلف:ذبيحة

ذبيحق:فيالفقهاءأقوالوإليك

الحنفية:مذهب

يعقلأي،التسميةيحق!ممنالذابحيكونأنالحنفيةعندالذبيحةحلمدار

فريمن،الذبحشرائ!يعلموأن،الذبحعلىويقدر،بالتسميةالذبيحةحلأن

.والحلقومالأودأ!

ذبيحتهما،حلفيسوأءفكانا،ذلكفييتفاوتانلاوالمختونوالأقلف

تجوز)5(.لاوذبيحتهالأقلفشهادةعنهما:اللهرضيعباسابنوقال

.2د3:8:الجليلموأهب،1)

.3:925:الحطاببهامشالمواق)2،

241.أ::المحتاج)3(مغني

.257:أ:الإراداتمختهىشرخ!)4(

.98؟-487ة9:وشروحهاالهداية)5،

64



المالكية:مذهب

ذكررشدابنلكن،الأكلفذكاةتج!زانهالجليلمنحفيعليمشالشيخذكر

الأكلف)1(.منهموذكر،ذبيحتهمتكرهستة

الشافعية:مذهب

.حلالأنهمذهبنا:يختنلممن+هو،الأقلفذبيحة:النوويقال

علماءمنالعلمأهلعوأمقالوبه:المنذرابنقالالعلماء،جماهيرقالوبه

الروايتينإحدىوهو،يؤكللا:عباسأبنوقالةقال،نقولوبه:قالالأمصار،

تعالى:أدلةقولبعموموالأصحالطالمنذرأبنواحتج،البصريالحسنعن

!أ2(.عليهالثهاسمذكرمما)فكلوا

)3،.أولىفالمسلم،الأقلفومنهم،الكتاباحلذبائحأباحتعالىأدثهوبأن

الحنابلة:مذهب

الأقلف.ذبيحةتؤكللا؟عنهأدتهرضيعباسابنعن:(لمغنيفيوجاء

وإذأ،المسلمينسائوفأشبه،مسلمفإنه،إبماحتهوالصحيح،مثلهأحمدوعن

وذبيحة،فسقهتحقيقمعالخمو،ولتمارب،والزاني،القاذفذبيحةأبيحت

41،.أولىفالمسلم،أقلفكافروهو،النصراثي

الأقلف:شهادة

وشروحها:الهدايةفيجاءفقدشهادتهعناما

وتركعلمائنا،عندسنةالختانلأن،يختتنلممنوهو،الأقلفشهادةتقبل

منخوفآلا،السنةعنالرغبةوجطعلىانختانتركإذاإلا،بالعدالةيخللاالسنة

تعالىأدثهرضيعباسأبنعنرويمااماعدلأ،الصنيعلهذايبقلمفإنه،الهلاك

.ءه-2:54المدارد:وأسهل3/\5،:أ:الجليلمنح)1،

.181:الآية:الأنعامسورة)2،

.7!:9:المجموع)3(

.-8:567568:المغني)4(
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أنما،ذبيحتهتؤكلولا،صلاتهتقبلولاالأقلف،شهادةتقبللا:قالأنهعنهما

)1،.المجوسيبهأرأد

حبيب:ابنوقال

لمحش!ادتهعذرمنذلكتركإن:الماجشونأب!قال،الأغلفشهادةتقبللا

ولا،الإسلامسنةمنفطرةتركلأنه،لهمحهادةفلاعذركيرمنكانوإن،جائزة

يونس.ابنقالهكبير،وهوبإسلامهلهعذر

تبط!لأنها:الباجيقالاختيارآ،الختانتاركشهادةتقبللا:ا!حطابوفي

المووءةأ2(.بترك

!!!

!،!!-؟،أ:لم،:وشووحهاالهداية()1

.!2!-الالأ/3:3ةلبوأتححاأ!ثه!3:أ:ا!حكا!تبصوة!12



خاتمة

منلمزيدوأنه،المشروعيةحكمةالختانأحاث!شطعرضخلالىمنعرفنا-أ

.الشهوةوتعديل،الخلقةوتحسيق،والتزين،والنظافة،الطهارة

وتبين،الفقهيةالمذاهبعرضخلالمن،التكليفيالختانحكمعرفناكما-2

ماوبينا،الحديثانطبرأيوعرفنا،للرجلبوجوبهالقائليقأ!لةتوةلنا

.الختانفيقطعهءيجزى

ثلاثةفىأنهاوعرفنا،الفقهيةالمذاهبفيهذكرنافقدالنساءخفاضعنأما3-

سنة.لهنبالنسبةأنهالراجحأنلناوتبيق،اتجاهات

لمنبالنسبة،للعورةالنظرحيثمن،أحكاممنبالختان!تعلقلماعوضناكما-4

.للضرورةمباحالحالةهلىهفيالنظروأن،الختانبعمليةيقوم

مالفيأو،المختونمالفييكونوهل،الخاتنلأجزبالنسبةالحكموعوفنا-5

الولي.أوالأب

وخاصة،المضاعفاتبعضالختانعمليةهنيح!ثأنيحتملىكانول!ا6-

بالمختون.يقعالذيالضررضماننحكمعوضنافقدللكبار،بالنسبة

بيمماوم!!،الفاسباتبعضفيولائمإقامةاعتادوأقدا!نالصكانودما7-

الد!!وإجابة،الختانوليصةإقامةفيالشو!ح!م!وضنافق!،الختان

إليها.

ا!فق!اء"!ردقده،الأغولأوالأغلفأو،افماقلفويسم!،ي!تتقنمهنوأخيرآ-!

ل!نهـجيةاستكح!اللأالأحكام!ذهتبي!أد!هـ"ينأص!و!تةب!خاصةأحكامآ

!ل!مائ!ة!ال!تم!*حآ،ا!بحث



يلي:بماأوصيثمومن

الأطباءمن،والخبرةإلاختصاصذويإلىالذكورختانعمليةتسندأنأولأ:

علىومن،الحلاقينأمثالط،الجهالإلىذلكفياللجوءوعدم،المسلمين

لغيرالل!!ءعدموكذا،الإسلاميةالبلادمنكثيوفيمتبعهوكما،شاكلتهم

ذلكعنينجملماتا!شريعةبهذهيدينونلالأنهمالأطباء،منالمسلمين

أضرار.من

!لمجوالرسولتوجيهاتح!سبالنبويةللسنةطبقآالإناثخفضيتمأنثطفيآ:

فيموضحهوكماالاستئصالوعدمالزائد،اليسيرالشيءبأخذللخاتنة،

الدراسة.هذه

إلىالعملية!ذهفييلجألاوأدط،مسلماتطبيباتإلىالخفضيسندأنثاالثآ:

المقدأريعرفنلالأنهن،الإسلاميةالبلادمنكثيوفييحدثكما،القابلات

مما،القطعفيويجرن،ي!متتاصلنماغالبآفإنهنثمومن،أخذهأ!شووعا

خفضعنا!كثيرعزوففىسببآكانمما،الأنثىعلىالبا!غبالضرريعود

خفضهن.عدمإلىوالدعوة،الأنتى

وأ،أل!ملمينمنمختونغيربلغ+شسواءالكبار،ختانفيالبالخالحذروابعآ:

مدىيقدر،مسلمطبيبإلىخئانهمعمليةبإسنادوذلككبيوآ،أسلممن

.ا!شرعوفقبإجرائهاويقوم،عدمهم!للعمليةالاحتمال

،الإناثخفضفيالسنةإحجاءإلىيعودواأنالإسلاميةبالشعوبنهيبخامسآ:

بينالحعاشرةوحسقالوئامإلىوأدعى،!هنوصلاخمكرمةهذاففي

الثهفطرالتيوالفطرةتتفقلاالتيا!تيارأتوراءألانسياقوعدم،الزوجيق

عليها.الناس

العالمي!ربلفهالحمدأندعوأناوآخا

!!!

!!



المواجعأهم

.!!!!!هـ-!913الإسلاميالمكنبلالألبايخ!،،الصحيحةالأحمادلمج!أ-

انمحمدي،يوسفمحصدعليتحقيق،ا!جوز!لابقا!نساءأحكام!-

ء!81!أ!-.!أيابعووت،العصويةط

الحنفي،الموصليمودودبقمحمودبقالثهلعبدالمختار،لتعلي!الاخيمار3-

بحووقط.،المعوفةدارنشر،دقيقةأب!تعليقاتوعليه

الإسلامي.المكقب،للألبافي،االسبي!مناوأحاديثتخري!اليالغليلإرواء-4

الحلبي.،ثانيةطللكشناوي،السالكإريفدشوحا!مدأركأسهلى-!

هـ-،5014بحروتالعلميةالكتبدارنشر،نجيملابقوالنظافو،الأشباه!-

.5!الم!أم

بجروتط،،العلميةالكتب!ار،للسيوطيوا!نظا!الأشبا!-!

و!ر!ه!،المالمجطللأجما(،مسلمصحيح!!هحوص!:االمعنماكمالىإكماالأ8-

المحال!!الكض!دأرط،أالح!ممين!!لسنوس!:المعل!إكمالإك!المكم!

بعو!ت.،ا!عرفةدأر،للشافعيالأم-!

حامد،محمدتحقيق،!لمردأو!،الخلاف!منالواج!معرفةفيالإنصاف-01

.م0891هـ-1455ثانيةطىالعرب!ا!ترأن!إحياءدار

ثانيةطبيروت،العرب!الكتابدأر،للكاساني،الصنائعبدائع-11

.أم!-!!9!145
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.أم779ثانيةطبيروث،المعارفكثير،لابن،والنهايةالبداية-12

المالكي،للصاوي،مالكالإماممذهبإلىالمسالكلأقربالسالكبلغة-13

.مهـ-13725291الحنبيطللدردير،الصغير،الشرحعل!

انكويت.حكومةط،للزبيدي،العروستاج-14

الديارالحسنبنمحمدبنحسين،نفيسأنفس!أحوالفيالخميستاريخ-15

.بيروت،والتوزيعللنشرشعبانمؤسسة،بكري

وبهامشهفرحوذ،لابن،الأحكامو!اهجالأقضيهأصولطفيالحكامتبصرة-16

.بيروت،ا!لميةاالكتبدار،الكتانيسلمونابنللشيخللحكامالمنظم

،الأرناؤوطا!قادرعبدتحقيق،القيملابنالمولود،بأحكامالمودودتحفة-17

.مهـ-19137191أولىط،دمشق،البيان

عبدسعيدالدكضورتحقيقحجر،لابن،البخاري!عحيحعلىالتعليمتغليق-18

.مهـ-50148591أولىط،الإسلاميالمكتب،القزقيموسىالرحمن

مصر.،الحلبيطكثير،لابن،العظيمالقرآنتفسير-91

بيرولت-،المعوفةحجر،لابنالحبير،تلخيص!02

القادرعبدتحقيقا%ثيو،لابن،ا!رسولأحاديثفيالأصولجامع-21

.م!!91هـ!9138الملاص!ط،الأرناؤوط

.هـ-13886891،الحل!ي،ثانيةط(الطبري)تفسيوالبيانجامع-22

العربي،التراثإحياءدارط(،القرطبي)تفسيرالقرآنلأحكامالجامع-23

.أم679بيروت

.بيروتالمعوفةدار،الأزهريللآبي،خليلمختصرشرحأجمليلجوأهو-24

العربي.الترأثإحياءدأرط،للأشصاري،المنهجشرحعلىالجملحاشية-!2

وهي،القيروانيزيدأبيابنلرسالةالحسنأبيشرحعلىالعدويحاشية-26

الطالبكفايةالمسمى،الحسنأبيلشرحعلىالصعيديعل!الشيخحاشية

المعوفة.دارنشر،الرباني
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.بيروتصادردارط،العدويحاشيه،وبهامشهخليلمختصرعلىالخرشي-27

.بيروت،العلميةالكتبدأر،للسيوطي،الخصائمالكبوى-28

الأبصار،تنويرشرحالمختار،الدرعلى(عابدينأبي)حاشيةالححتار:رد-92

.أم669ثانيةط،الحلبي

الرسالة،،الأرناؤوطتحقيق،القيملابنالعباد،خيرهديفيالمعادزأد35-

.م9791هـ-9913أولىطالمنار،

الفكر.دارط،الباقيعبدالؤدمحصدتحقيق،ماجهابنسنن31!

العلمية،الكتبدارالحميد،عبدالدينهحيىمحمدتعليقداود،أبيسنن32-

بيروقا.

الحلبي.،وآخرينشاكرمحمدأحمدتحقيق،الترمذيسنن33-

محمدالطيبلأبي،الدأرقطنيعلىالمغنيالتعليقوبذيله،الدارقطنيسنن34-

يمانيهاشمالثهعبدالسيدوتحقيقتوقيم،آباديالعظيمالحقشمس

.القاهرة،لنطباعةالمحالم!ندار،المدنى

دارط،التركمانيلالنالنقيالجوهرذيلهوفيةللبيهقيالكبوىالسنق35-

الفكر.

العربى،الكتابدارط،السنديوحاشية،السيوطيبشرح،النسائيسثن36-

.بيروت

المعاد،زادوبهامشه،للقسطلانى،اللدنيةا!وا!علىالزرقافيشرح37-

.بيروت،المعرفةدأر،القيملابن

الفكر.دأرطللب!وتي،الإرادأتمنتهىشوح38-

طرأبلس،،النجاحمكتبةلعليش،،خليلمختصرعلىالجليلمنحشرح93-

ليبيا!

الغفورعبدأحمدتحقيق،للجوهري،العربيةو!حاحأطغةاتاج،الصحاح-45

للملايين.العلمدارطعطار،
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الرياض،الباقيعبدفؤادمحمدترقيم،الباريفتحمع،البخاريصحيح-41

.الرياض،الحديثة

ومكتبتها.المصريةط،النوويبمثرح،مسلمصححيح-42

العربي.ا!تراثإحياءدارط،الباالىعبدفؤادمحمدتحقيق،مسلمصحيح-43

.بيروتفىارسعد،لابن،الكبرىالطبقات-!4

.بيروت،العلميةالكتبدار،الجوزيلابن،المتناهيةالعلل-45

العظيمالحقشصسمحمدإلطيبلأبيداود،أبيسننشرحالمعبود:عون-46

محمدالرحمنعبدتحقي!،الجوزيةقيمأبنا!حافظشرحمع،آبادي

ثانيةط،المدينة!السلفية!المحسنعبدمحمدنشو،عثمان

.أمهـ!69ص!أ88

بيرولف.،المعرفةدار،الناسسيدلابنالأثو،عيون-47

الحديثة،الرياضطحجو،لاب!،البخاريصحثحشرح:ا!بار!فتح48-

.الرياض

بلوغومعه،الشيبانيحنبلأحمدبنالإماممنشد!ترتيبا!ربانيالفتح-94

الشهيوالبنا،الرحمنعبدلأحم!،الربانيالفتحأسرأرمنالأماني

لابنأححد،الإماممسندعقالذبفيالمسددالقولوبحاشيته،بالساعاتي

.المسلمي!تالإخىوأن،أولىطحجو،

الأقضيةأصولىالىاالحكامتبصرةوبهامشه،لعليش،المالكا!عق!فتح05-

!يوولمح!ا!،المعرفةدأر،ف!حونلابن،الأحكامومناهج!

المبتدي،بدايةشرح،ال!دايةعلى،الهما!بنللكمالا!ق!ير،فتح51-

جلبيسعديوحاشية،للبابوتي،ال!دايةعلىالعنايةلشرحمع،للمرغيناني

.مهـ-79137791ثانيةطبيروتالفكر،دارنشر،أفثد!وسعدي

الفروعتصحيموعليه،مفلحبنمحمدإدثهعبدأبي،للمقدلعي،الفروع52-

.بيروت،الكتبعالمن!ثر،فراجالستارعبدمراجعة،ثالثهطللمردواي

72



-53

-54

!55

-57

-65

-61

-62

63-

-64

-65

66-

67-

الثهفضلتأليف،للبخاريالمفرد،الأدبتوضيحفيالعكممداللهفضل

حمص.،الإسلاميةالمكتبةنشر،الجيلاتي

الرياضمكتبةطأحيدمحمدالدكتورتحقيقالبر،عبدلابن،الكافي

.بالرياضالحديثة

.بيووتالكتبعالمنشر،للبهوتيةالإقناعمتنعنالقناعكشات

.8291دم!ثمقوالإرلث!اد،الثقافةوزار!الحقاء،لأبي،الكليات

.بيووت،العوبل!ح!انطمنظور،لابق،العربلسان
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.أم819الحديث!ارط،المالكيالحاجلابن،الأعما!تنميةإلىالمدخلى

ط،للذ!بي،التلخيصوبنهيله،للحاكم،الصعحيحينعلىالمستدرك

أبا!هحيدر،أولمحا

للمتقى،والأفعالالأقوالسننفيالعمالكنؤمنتخباوبهام!شهأحمدمسئد

بيروق!.،الإس!ميالمكتبط،ا!هندي

بمصسرالمعارفدار،طرابعةشاكر،محمدأحم!تحقيقأح!،محند

.73!أهـ-54!أم

دأرطالشتاوى،العظيمعبدالدكتورتحقي!،للفيوهيئالمئير،ال!صباح

.المعارف

العلمية.الكقبدأرالنجار،زهريمحمدتحقيق،!!اوالآثارمعاني

.بيووت،العلميةالكتبدار،للطبوانيالصغير،المعجم
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96-
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الكتبدارط،هارونالسلامعبدتحقيق،فارسلابن،اللفةمقاييسمعجم

.إيران،نجفيإسماعيليان،العلمية
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النظموبذيله،ألشيراز!آباديللفيروز،الشائمعيفقهفيالمهذب

.بيروت،المعرفةدار،بطالطلابن،المهذبكريبشرحفيالمستعذب

والإكليل،التاجوبهامشه،للحطاب،خليلمختصرلشرحالجليلمواهب

.بيروتالفكودارطللمواق

الحلبيط،الباقيعبدفؤا!مح!دتعليق،أنمسبنلمالذالموطأ،
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المكتبهـ،3913ثانيةط،ال!لميالمجلس،للزيلعي،الرأيةنصب

.بيروت،الإسلامي

وزارةخ!ر،محمدخضرتحقي!(الماوردي)تفسير:والعيونالنكت

.م8291هـ-2014أولىط،الكويت،الأوقاف
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